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Franko ispanyasında 
isyan çıkmış 

Uç şehirde kıyam hareketleri olduğuna d(l.ir 
muhtelif menbalardan haberler geliyor 

Frankocular 
Bombardıman 

faaliyetine 
devam ediyorlar 

r-

J(ata'lonyanın büyük bir tioaret §chri o7an Granoncrs Fran7.·o tayyareleri 
tarafmdan son hava bonıbcırdımmmı dan soııra. (Bıı b mbar,'?111~1ıda f!OO 

1.~~ ölmü§, 500ki§i yaralamm§tır.) 

~ Yazısı 8 incide 
--~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ 

Fransa 
ispanya hududu •• , 

uzerıne 

General dö Yaııo 

Torununu 
öldüren kadın 

Uyusun diye zavallıya 
haşhaş vermiş 

Fatihte Hoca Sinan sokağında 52 
numarada oturan Hüseyinin elli gün
lük çocuğu fıni olarak ölmüş, muaye
nesini yapan belediye doktoru ölümü 
şüpheli gördüğünden cesedi morga 
:n:aıaınm &ur. 

Çocuk uyusun diye ha§haş verdiği. 
ni söyliyen küçüğün büyükanncsi ya
kalanarak tahkikata ba§lanmıştır. 

Dahi Uye Vekili 
bu sabah geldi 

Dahiliye \ekili ve Parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya bu sabah Ankaradan şehri. 
mizc gelmiş, Haydarpaşada Yali Üstün
dağ, vilayet, belediye ve Parti erkanı ta. 
rafından karşılanmı~tır. 

Maliye şubeleri için 
yeni binalar 

H©ıt©ıy 
<dl<§} v ©l liilil o~ 

Elçimizin 
devam 

Paris, 7 (A.A.) - Hariciye Nazırı 

Bone, dün Türkiye sefiri Suad Davazı 
kabul etmiştir. Bu mülakat esnasında 

Iskenderun Sancağındaki vaziyet hak. 
kında görüşülmüştür. 

Antakya, 7 - Hatayda askeri ku-

temasları 
ediyor 

man1d<lll ve sivil vali vazifesini gören 
binbaşı Kole Kürt ve çerkeslerden bir 
jandarma alayı teşkiline başlamıştır. 

Bu hareket hayretle karşılanmıştır. 
Garodan sonra onun emrindeki istih· 

_.. Devamı 4 üncüde 

Haydarda dün geceki cinayet 

Bir 
Se~<gıDODSDlfi'JDn <SJÖ~lYJ <Ö)lfilÜn©le 

Bıçaklanarak 
öldürüldü 

Kadının, ancak dört gün beraber yaşayabildiği katil, 
sevgilisinin eski dostuna dönmesine kızmış 

Katil aranıyor 

ôldiiriilen ].:aclmm ceseri etrafında toplanan mera7...Zı ka1abalığ1 .• , 
L)lf""Yazısı 8 incide 

Askeri sevkiyat 
yapmağa başladı 

Meçhul tayyareler dün Fransa ya 
yeni bir akın yaparak kaçtllar 

Paris, 7 (Hususi) - Milli müdafaa 
nazın ve Başvekil Daladye, Orjeks'in 
geçen pazar günü meçhul tayy<Jreler ta. 
rafından bombardıman edilmesi me-

dafaa kuvvetlerine mensup bir bölük 
gelmiştir. Daladye bu bölüğün kuman. 
dam ile de görüşmüş ve Fransız tt;p
raklarının tekrar bombardıman edil-

Kadıköyünde sahte bir 
ı,, 1 muharrir yakalandı 

• ..E ••• rJ..i "Muharrir,,liğini nüfus tezkere
~ "l r sine de yazdığı için Belcsi hakkında tahkikat yapmak Üzere mesine mani olmak için Uizım gelen ted-

dün öğleden sonra saat 16,10 da haıdise birlerin <'.ılınmasını kumandana emret • 
Jnahalline vasıl olmuştur. l3aş. miştir. 
\'ekil, hükumet memurlariyle görüşmüş Daladye şu kısa beyanatta bulun-
\'c nıemurlarla halkı bizzat isticvap et- muştur: 
tikten sonra bombaların 'düştüğü sahayı "- Fransa tıZimkar ve kuvvetli olur-
~cznıiştir. sa harbin önüne geçilecektir. Halk hü-

Dün Orjcks mıntakasındıı. hava mü-......... . , ts"" l>t'lınt111 -~ ıi11r111/e 

nton gene 
bombalandı 

lfastahaoe ve kızılhaç müesseseleri bile 
bombardımandan kurtulamadı 

1000 ölü, 2000 yarah var, 
şehirde yangın çıktı 

_.-y aZ'Zsı 8 incide 

!Iocapaşa maliye şubesi binası 

İstanbul defterdarlığı, maliye şubele
rini kira ile tutulan ve i~lerc gayri müsa
it binalardan kurtarmak için yeni mali
ye şubeleri binaları yaptırmaktadır. Bun 
!ardan ilki olan I Iocapaşa maliye şubesi 
bimıc;ı tamamlanmıştır. Bugünlerde açıl. 
ma merasimi yapılar.aktır. Mimar Zeki 
tarafından taahhüt edilerek in~a olunan 
bu binadan sonra Kadıköyünde de bir 
maliye şubesi binası yapılacaktır. 

Emniyet 
memurları 

Hayat sigortasına 
girecekler 

W': Yazısı 3 üncüde 

mahkemeye verildi 
W- Yazısı 4 ünciidt 

IE:a 113 
Kapiten Teodor Brodeg 

MARMARADA 
İngiliz denizaltısının harikulade maceralarını Bü

yük harp sıralarında Osmanlı donanmasının şimdiye 
kadar gizli kalan faaliyetlerini, Marmaradaki d~niz 
facialarını vesikalara istinat ederek anlatan bu eser-

Ayı n 11 inde başhyor 
Yazan: ~anıımn Vağoz ... - - - -
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geciken 
bir tarzige 
Yazan: Nizamettin Na1if 

Abdülhamit devrir::n mühim neşir 

vasıtalarından o'an "Malf1mat,, adlı 

mecmua, 1897 yılındaki sayılanndan bi. 
rinde "Nail Bey,, namında bir zattan . 
şöyle bahsediyor: 

"Onu bilmiyen var mı? Hendeseye 
ve mimarlığa merakı ile, büyi'k fene.i 
ile, Eminönünden Beyazıda kadar yap
mak istediği tUneli ile, Sarayburnundan 
Kadıköyüne in~asııu tasarlaıdığı asma 
köprüsü ile, Binbirdirekte bir fabrika 
kurulmasını istemesi ile, lokomotifleri 
ile me§hurdur. Ona ne zaman rastlarsa. 
nız size mühim inşa:ıt projelerinden 
bahseder. Biraz alakadar clur gibi gö
ründünUz mü, derhal izahat vermege 
baJlar. Hatta bu kadarla kalsa gene iyi. 
Tcrkos kumpanyasının Sultooahmede, 
Ayasofya ve Beyazıt meydanlanna ha. 
vuzlar yapmasınd;ın bahseder. Köşe 

başlarına ü~er, beşer lambalı fenerler 
koymak ister. Nail Beyin, bfitün bu 
sözleri kemali ciddiyetle söylediğini her 
halinden anlarSinız.,, 

Ve ötedenberiden bahsettikten son • 
ra mecmua muharriri bu "Nail Bey,, in 
po~tres:ni şöyle tamamlıycr: 

"Kendisi, şehrimizin bir Diyojeni gi. 
bidir. Parasını b§tan çıkarır. Ktato 
söylemekte de mahareti olup, koltuğu
na sıkıştırdığı (Madam 1ııkemle) ile 
polka, vals, kadril oynamDkta_yektl ..... 
türlü maskaralıkta bihemtadır.,, 

Mecmuanın kullandığı yan müstehzi 
ve her halde çok laübali idilden anlaşılı. 
yor ki "Nail Bey,, bu devirde İstanbu
lun hiç te kadri bilinen bir hemşehrisi 
değildir. O Jadcce bir alay mevzuudur. 
Konuştuğu zaman, dinleyenler; 

- Amoo bir parça daha kcnuşsa da 
dinlesek ... Ne gilzel zevzek! •• 

Deyip gülüşüyorlar. V c o zaman için 
e§i bulunmaz bir belediye reisi istida. 
diyle dolaşan zavallı "Nail Bey,, ancak 
kanto söyliyerek, raksederck ve maska
ralıklar y<:oparak toplayabildiği üç beş 
para ile yan aç, yan tok sürünüp gidi. 
yor. 

Biz de devrimizde bir çok aykın dü
;Unceliye rastlamamış değilizdir. Biz 
de (Con Ahmet Bey) lerle, (Maruf 
Bey) lerle, (ilmi Ezhar mütehassıs) la. 
riyle konu§tuk. Tatbiki imkansız proje
ler hazırlam,ık, fennin ebedi muamması 
halinde kalmağa mahkum meseleleri 
ha1Jetmek gibi büyük iddiaları olanla
rın hazan çok sathi ve bazan dimağen 

mı:ılCıl olduklannı sezdik. Fakat "Nail 
Bey,, in bunlara benzer tarafı yok. 

Saray burnundan Kadıköyüne asma 
köprü kurmak, bugünUn en ciddi su
rette münakaşa edilen mevzularından 

kieğil midir?. 
Şu damdarı:ııctk sokaklı, inişli yckuş. 

lu §ehirde Eminönünden Beyazıda tü
nel yapmak değil, şehrin altını baştan 

başa metro ile örmek dahi en tabii bir 
ihtiyacı karşılamak demek olmaı: mı? 

Kızkulesinin üstüne bir Atıı!ürk 

heykeli koyup bunun eline büyük bir 
fener vermek az mı düşünüldü ve han. 
gimiz yadırgadık?. 

Köşe başlarına, ıdörtyol ağızlarına ü
çer beşer lambalı fenerler koymakta 
nasıl bir gayri tabiilik var? Binbi: dire. 
ğe bir fabrika yapılmasını söylemesin
de bile bir aykınlık yok .. Zira Abdül • 
hamid devrinde bu eski Bizans sahrın
c.ırun bir siiprlintü deposu halini aldı. 
ğını hepimiz biliriz. c•> 

Nizameddin NAZiF 
llfl\'111111 4 OnrllrlP 

(*) Meırutiyet devrinde temizlendiği 
zaman bunun içindeki pidikler ve süp
riintüler direklerinin dörtle üçüne ka. 
dar yükselmiş bulunuyordu. 

Körler arasında aşk 

iki kör, seviştiler 
ve evlendiler! 

~Dır ~Yıın nşn'lt'lt~~n gtlYı~eo bnır sesle, kör delDlkanıının 
lhayaıunn~e 

llk bakışta aşık olmak tabiri, körler 
arasınaa ı.l.K ışıtışte sevmek §cltlındeaır. 

lırumrnten, aun)adaki butün guzel şey

ler, onıarca, el, ağız, burun ve kulakla 
lusscduen şeyler old~'U ıçın, biribı Jerı
nın guzeıııgını de ancak bu suretle kabul 
edıyorlar. 

Korlerın sevişmesine dair en iyi misali 
iki kor arasındaki aşk macerasında bu. 
luyoruz. 

Frank Tunk isminde bir erkek ile Alis 
Cenkıns ismındeki bir kadın ama, ikısi 
de bmbirlennın sesıne 8.şık olarak seviş. 
mışlerdir. Yalnız bunlardan evvela flşık 
olan, erkektır ... 

Frank, 30 yaşında bir adamdır. Ço. 
cukken, pek küçük yaşta kör kalmış ama 
mektebinde okuyarak yeti~iştir. Ama
ların çalıştığı bir müessesede iş alan 
Frank, burada ellerinin mahareti ve ze. 
k~smın lmvveti ile kalem sapı, ağızlık, 
döğme gibi eserler yaparak hayatını ka. 
zanmaktadır. 

Bir gün, tezga.lurun başında, kendisini 
işine vermiş çalışmakta iken. Frank Ôir
denbire başını kaldırıyor, kulak kabartı
yor: 

Güzel bir ses ... Bir kadın sesi... 
Yaradılışta sanatkA.r ruhlu olan Frank 

Tunk, bu sesi duyunca hayalinde bir 
rüya dünyası açılıyor. Orada mesut bir 
hayat görüyor ve biranda kendisini ba~. 
ka bir alemde bulur gibi oluyor ... 

Bu kadın da mı 
hoooıo n• 

<dJOrııvasn açoudo 

Canli 
köpre ., 

, 

Güzel ses devam etmekte ve büyük bir 
ahenkle konuşmaktadır. Frank kalkıp o. 
raya doğru gidiyor ve sesi daha yakindan 
dinliyor. 

Sonra, arkadaşlarına söylüyor ve ''bu 
güzel kadınla,, kendisini taıuştrrmalarını 
istiyor. 

Tanıştırıyorlar. Mii Alis Cenkins de, 
kendisine takdim edilen kör arkadaşının 
sesini işitince aşık oluyor ve sevişmeye 

başlıyorlar ..• 

1-Iis Alis, on iki senedenberi kör kal
mıştır. Dünya hakkında, Frank' dan daha 
fazla malfunata sahip bulunan kadın, 
karşısındakinin işittiği ses üzerine, haya
linde güzel bir erkek tipi canlandırıyor. 

lki kör genç, seviştiklerini biribirlerine 
~·lüyorlar ve evlenmeye karar veriyor. 
lar .• 

Düğfinlerl olmuş~ beraber yaşamaya 
başlamışlardır. (Allajı mesut etsin). 

. -" 

Çinde bir neh-

rin öte tarafına ~~I~~~~,~~~~ 
geçmek mecburi. I' 
yetinde olan Ja-

ponlar, köprU bu· ııill~l!iillii21 lamaymca ve ku. 
racak vakitleri ol· 
ma.dığı için, bu şe. 
kilde bir canlı köp 
,..... ;7--?""·· b -

nehre giren ve yü-
zer gibi suda du • 

ran bir kısmı askerler, omuzlarına ağaç dalları ve sırıklar alarak, bir köprU 
teşkil etmişler ve diğer askerler bunun üzerinden geçmişlerdir ... 

öldürdü? 

nu kadın da mı kocasını öldürdu? 
Bu sual Ingılterede giınlerce herkesin 

fikrini işgal etmiştir. Kocasını zehirliye. 
rek veya dostuna yardım ederek öldüren 
bazı kadınlar son günlerde esasen In
gilterede halkın nefretini uyandırmıştı. 
Misis Sandford ismindeki bu kadının da 
böyle bir ithamla mahkemeye verilmesi 
büyük heyecan doğurmuştur. 
Kadının kocası. 30 yaşlarında bir genç 

ti ve bundan iki ay kadar evvel birdenbi
re ölmüştü. Muayene neticesinde. Sand
fordun zehirlenerek öldüğü tesbit cdilmic;. 
fakat bu zehiri ne vasıta ile aldığı anla. 
şılamamıştı. Tahkikat neticesinde. kim. 
seden de şüphe edilmemiş ve hadise bu 

Fransanın 
büqük 

Fransanın, belki dUnyanın en küçük 
haminnesi ivon Delpcrt isminde, otuz 

yaşında bir genç kadındır. 
Bir oğlu varıdır ve bugün on yedi ya

§tnda olan bu delikanlı bir çocuk sahibi 
olmuş, annesini de büyük anne payesi

ne çıkttmııştır. 
1von Delport, seyyar bir tiyatro kum· 

panyasında çalışan annesinin yanında 
yaşamaktadır. Bugün 49 ya§mda, to
rununun çocuğunu gören bu kaaın, 
ftılcılıkla ve bazı ihtiyar kadın rolleıin. 
de çalışarak geçinmektedir. Kendileri
ne hem araba, hem vv vazifesini gören, 
araba - kulübe içinde en genç bUyUlc 
anne, bu "hadiseyi,, ,u tekilde anlat • 

maktadır: 
"- Bir gUn oğlum, kop ke>§a yanı-

ma geldi ve: 
- Anne ben evleneceğim, dedi. 
- Acelen ne, oğlum? dedim •. On ye. 

di yaşındasın .. Daha gençsin, vaktin 

var .• 

suretle kaparunağa yüz tutmuştur. 
Fakat, tam bu sırada, birdenbire, ele 

geçirildiği zannedilen bir delille, adamın 
kansı tekrar şüphe altına düşüyor ve 
kocasını oldOrmü~ olmak suçu ile itham 
edilerek mahkemeye veriliyor. 

Misis Sandfordun muhakemesi çok 
meraklı geçmişti. Kadın. kendisine isnat 
olunan suçu şiddetle rededtmiş: 

- Omrümde zehir nedir bilmedim. gör. 
medim, demiştir; lnsan kocasını hiç öl
dürür mü? Ben kocamı çok severdim .•. 
Niçin öldüreyim! 

Hakikaten şahitler de kadınla kocası. 
mn çok seviştiklerini ve iyi geçindikle

rini söylemişlerdir. 
Nihayet. mahkçrne heyeti de, kadının 

suçsuz olduğuna kanaat getinniş ve bc
raatine karar vermiştir. 

en küçük 
annesı 

lvon Delpot 

Bunun üzerine .oğlanı bir keder al
dı. Somurttu bir kenara oturdu .. O za
man anladım ki bunda bir İ§ var. Sor
dum. Söyledi .• 

Ben de evlenmesine müsaade ettim. 
Doğrusu sevinmiştim: Bu yaşta gelin 
sahibi olacaktım, biraz scnra da toru. 
numu görecektim. Bu sevinç t.ı;asında 

oğlumun kabahatini de affettim. 

Annem d~. bu hadiseden benim ka. 
dar memnun olmuştu. Çünkü o da he
nüz pek ihtiyar olmadığı halde, toru • 
nunun çocuğunu görecekti. 

Oğlumuzu evlendirdik. Bu, bir köy
lü kızı idi ve bir fabrikada çalıııyordu. 
Evimize gelin geldikten sonra, Lchusa 

h~ı:mlığma ba~ladık. Oğlum pa•a birik
tirdi. Bu mes'ut hadiseyi zengin kimse. 
ler gibi karırlamak istiyorduk. 

Bugün, işte bu gördüğünüz yavru 
dünyaya gelmi! bulunuyor: Doğduğu 

7 HAZiRAN - 1938 

KUHUN 

Mekteplerde disiplin 
kontrolü 

A SiM US, bugünkü ya:ııını, lzmirde 
kültür liusiııde cereyan edeıı 

müeulf hddiuue hauetmiıtir. Diyor ki: 
"Buııün memleketimizde kabul edilen 

terbiye sisteminin seneleri kendi kendile
rini idare için serbest bırakmak esasına 

istinat ettiği mahiındur. Onun için eskiden 
oldu~ gibi mekteplerimizde "mubassır,, 
vasıtasile talebe üzerinde kontrol usulü 
kalkmışlır. Fakat mekteplerde mubassırla· 
nn lrnldırılmış olması tabii talebeler üze
rinde her tlirlO disiplin kontrolünün kal
dırılması değildir. Nitekim bugün Galnta· 
sarny li,esinde mubassır olmamakla bera
ber idare ve talim heyeti ile talebeler ara
sında muldlrr vardır. Muidler ıahsil sör-
mfiş gençlerden talebelere klavuzluk ede· 
bilecek kabiliyette kontrol memurları de
mektir. Eğer Gnlnlasaraydaki muid teşki· 

lalı gerçekten disiplin ve terbiye bakımın
dan faydııh oluyorsa niçin bu usul diğer 
liselere teşmil olunmuyor? Yok elter bu 
teşkilat faydasız ise neden dolayı Gnlala
saraylda muhafaza ediliyor?,, 
Başmuharrir, nihayet şu neticeye va 

rryor: 
"Terbiye sistemimiıde gençlerin kendi 

kendilerini idare etmeleri esasını muha
faza etmekle beraber bir taraftnn mektep 
idarelerinin talebeler üzerindeki disiplin 
kontrolunu kuv,•ellcn<llrecek lınzı tedbir
ler almak, dlfter taraftan adliye usulleri
mizde mektep inzibatını lemine hizmet e
decek bazı tadiller yapmak icap eder, sa
nıyoruz.,. 

~TAN -
Harp tehlikesi uzaklaştı 

Ç EKOSLOVAK mesele&i hallolunmak 
ü::ere, /ngfltere, Almanya ile mll· 

ıakerelere girlımek niyetinde. M. Zekeriya 
ua göre, ortalı6r kaplayan karanlık bulut
lar daDllmıştrr. /larp lehlike&i u:aklaımıı
tır. Ancak ... 
"Dünyayı tehdit eden iki tehlike kal· 

mıştır. Birincisi Almanların hüyfik Alman
yayı kunnak ve müstemlekclerlnl geri al
mak iddiası, di{teri İspanya harbinin bey· 
nelmilel bir karışıklıAa meydan vermesi 
ihtimali. İngiliz Baş,·ekllinln gayesi bu 
tehlike lhtlmailerlni de ortadan kaldırmak 
ve dün ·a n lt r~ ku~ ·eU@ninceye ka· • 
,~e endikten aonra a arzusunu hor ese 
zorla. kabUJ ellirecek ve harbin önüne geç 
miye calı,ılncaktır. 

Bu, madalyenin yalnız bir tarafıdır YC 

btıdisatı pembe gözlllkle görenlerin görü

şüclür. 
Temenni edelim ki bu tasavvurlar haki· 

kat sahasına çıksın ve dünya r:ıh:ıt yü
zü görsün. Yalnız şu var ki, İngiliz Baş
vekilinin siyaseti ortada mevcut nrlzt da· 
vaları hnllerllp erı:ıec bir dörtler misakına 
\•nrm:ıktır. lnı;lltere, Frnnsa, tıalyn ''e Al· 
manyndan mürekkep bir misak. Ö)le hlr 
mis:ık ki, bütün clünya dört hü)iik dc\·lctl11 
bir müstemleke sahası haline gelsin. Bü
~·ül\lcr birleşlnC'e kflçfıklerc söz kalmoc;ın. 

~fa:ıınnfih. bnı;fin için rl:ıh:ı hu lınynldrn 
çok uzaktayız. Buııün için dünyanın sulh 
idncle yaşaması kftfl nlmctılr, bununla 
müteselli ol:ılım ... 

Jandarma katili 
Hapis hane kaçağı 
lzmltte yakalandı 
lzmit - Bir hafta kadar evvel Adapa· 

zan hapishanesinden kaçıp ve jandarma 
b::ı,çavuşu Idrisi ö:düren idam mahkfun.. 
lanndan Hasan diln Adapazarmın Kaya 
lar köyü civarında bir ormanda yaka!~ 
mıştrr. Jandarmalar diğer kaçağın izi 
üzerinde bulunmaktadırlar. 

anda öyle sevindim ki, öyle aklım ba· 

şımdan gitti ki: 
- Otuz y;~ında büyük anne oldu111, 

diye avaz c:ıvaz bağırarak sokağa fır

ladım. 
Ahali başıma toplanmış, deli oldu • 

ğumu zannederek biraz korku ile, bi• 
raz da hayretle bı:ni seyrediyorlardı· 
Biri birlerine: 

- Burada 1 Burada 1 diye sesleniyor· 
lar, beni gösteriyorlardı. 

Ben, mütemadiyen zıplamakta ve ba• 
ğırmakta idim. Nihayet dclil"ğimin far
kına vc:ırdım ve hemen kendimi topar • 
ladrm. Eve koıup, çocuğu kuczıklıyara1' 
öptüm. 

Diyebilirim ki ismini Lilyan koydu· 
ğumuz bu kiiçtik kızı annesinden, bab•· 
sından daha fazla ben seviyorum. ·• 

ivon Delport, 12 yaşında iken evlen· 
miştir v oğlu ilk çocuğudur. Oğlunu 
erken evlendirJiğine seviııiyor ve buo· 
dan sonra bütün ailesine erken cvıeo· 
melerini tavsiye ediyor. 



1 

Dağınık sözler 

S OYSUZLUX. - Sanatin aoy
ıuzlqbğmdan bahsedip duru

yQrlar. Doğrusunu iıtermiainiz? sa
nat.kAn ''piç" tasavvur etmek daha ho. 
fUD1& gider. Babasını da, anaamı da 
bilmiyen, hiçbir maziye bağlı olmıyan, 
tamamlyle hür, istediği yerde konak. 
lıyan bir adam... 

- Yayını bir tuhaf geriyorsun, bu· 
nu sana kim öğretti? 

- Yayı nasıl gerdiğime ne bakar· 
auı? okum hecİefe varıyor mu, ona 
bak. Kimseden görmedim, böyle ger
meği kendim buldum. 

- Yayın herkesinkine benzemiyor; 
bu sana kimden kaldı 

Ti (t uP <ıııll 

Oç gf1ttdmt1>erl teArimlzde bulunan, Atınamn Taleon Faleron Jımnasyomu 
ta~ dün aaat 12 d6 Taksime giderek iatiklıdl 4bide8ine çelenk 'lwy. 
muflartlır.Misafir talebelerin ~sırada hep bir ağızdan iatikldZ marpmaza 
aljyleyıfleri, Türk - Yunan do8tluğu bakımından ehemmiyet ve dikkıatle 
1oa.ytl&Jilmeye d6ğ61' bir Mdiaedir. Talebeye ba§kanlık eden Jor; Kiryagia, 

i r:.'.ZIRAN -1938 

.. ·~ 
ı 

4bidede bir nııtuk 8öy1emiş ve bilhass"' •·her iki milletiıt biiyük §41&8iyetle
ri tarafından ahlatı do8tluk tohumlan ~nde yürüy61'ek aramızd<ikl 
do8tluk rabıtalarını bilfiil gö8termek için geldik.,, dsmi§tir. 
ÇeU:nk koyduktan sonra muhtelif mektepleri gezen Yunanlı talebeler bu. 
gün öğleden aonra memleketlerine müteveccihen hareket edeceklerdir. 

- Bana miras bırakacak JrimMJD 
;yoktu. Nem vana kendim yaptım. 

Ama insanların çoğu, okun hedefe 
\ParJp varmadığına değil de ancak ya. 
ym usullyle gerilip gerilmediğine, 

kimden kaldığına, nereden almdığma 
bakıyorlar. 

----------------....,.._ 3',aBu'dat, ~.4dlıe 
( SEHiilrtDIE VE IMIEMLIEKETTE J-Arabayadalr 

Bittabi dünyada babasız ,anuız in· 
san yoktur; "piç" tabilyecilerin değil, 
ancak hukukçularm, yani mevzuata 
bağlı olanların kabul ettiği bir tabir
dir. Aranınca her çocuğun anam da 
bulunur, babası da. Bunun gibi her 
sana.tın da mazide bir kökU, bir örne
li vardır. Fakat sanatklrm bunu bil. 
memesi daha hayırlıdır. 

• • • 
M ERAM. - Atamanca bilen bir 

adama aormt11lar: 
- lfadei meram edecek kadar ala· 

manca 11ekadar zamanda öğrenilir? 

- :Meramma bakar, demit- Eflitun 
gibi bir adam gelse de meramını ifa
de edecek kadar türkçe öğrenmek ı.. 
tedifiııi ICSyleae, ne ya.paramız? 

Mehmet A.ldf'ln namımm, Omer 
Seyfeddln'm neminJn .u.ı11tncten 
ı.uedlldlftnf duyunca hep bu hlkt. 

iikirıen ned.ir·ıa· onu 'Söy~ekte &, 
Borluk çealııler? Bolleau: ••ty1ce tav
l'amlan eey, kolayca ifade edilir,, de
IDJf: onlar da pek kolayca kavradık· 
lan, herkesin pek kolayca kavnyaca. 

tı eeylerden bahsettikleri için bunu 
iade, dlbgiln, açık bir diUe ifade ede
biliywlar. 

lki türlü sadelik vardır: biri, zaten 
iade olan eeyleri sade bir tarzda an
latmak ki bu bir meziyet sayılamaz, 
'2ıcak aksi bir kUIUl'dur; öteki, zaten 
la.de olmıyan eeyleri - mahiyetlerini 
bozup yav~ • iade bir 
taZT.cia anlatabilmek ki bu, binde bir 
~Uharrire naalb olan bir kuvvettir ve 
biç tüphesiz en bUyUk meziyettir. 

• • • 
~ llR. - "Şiir a:uyor, ıür aı
~ ~ dil! ... ,, diye bağmyorlar. Hem 

her taraftan: earktan, garbdan. 
8Ur, birtakım muayyen mevzular il· 
~muayyen kalıblarla aöz aöyle. 
:e1rae bu, mütemadiyen ölUp mlttema
:..~ dirilir. Her devir, kendinden ev-
' devirlerin kurduğu fiir Alemine 
~t isyan eder, ODU devirir, yerine 

' iateklerine uygun olan bir oilr 
l kurar. 

'1, 8Ur, insanJann hJslerini, hayalleri. 
~ikirlerfnJ ahenkli sözlerle teablt 
~ ... lert demebe bu, zannederim, in-
~ esas arzulardan biridir ve lSI
~ lnıldn yoktur. Ancak her dev. 
-.; lflrlnı arayıp bulmak llzımdır. 
~:vretten taçmanıar, oilrin mu
-..: aflamafı daha kolay buluyor. . 

Dumana mani 
aletler 

Batan vapurlara ko
nulmasına mtısaade 

edilecek mi ? 

Vapurlarm bacaJarmdan çıkardJkla. 
n dumanlar, bilhusa köprü iakeleleri. 
ne yanqık bulundukları sırada köp. 
rüden gelip geçenleri fevkalade iz'aç 
etmektedir. Deniz ticaret müdürlilğtl 
bu hali görerek vapurlar köprüye ya
nqıkken O()&Jc f ayrab etmelerini me
netti. Fakat, bu tedbir, halkm duman. 
dan rahatsu olmumı bertaraf etme
ye Wl gelmedi. 

Bunun için, Avrupada birçok mfles.. 
..ıer tara,fmdan tecrQ1>e ve tatbik e
dilen duman çıkarmaya mAnl cihazla-

H& M&~~~--~ 
mttrlii\Lı hAaıIOWi dumanı eriterek 
ve itq vazifesi gördUrerek kömUriln 
rancbnamm arttırmakta olduğu için 
blltlln vapurlarımıza bu cihazlardan 
konulmasına prensip itibariyle karar 
verildi. llk defa Şirkfltihayriyenln 68 
numaralı vapuruna konulan bu clha. 
zm geoea gün yapılan femıt tecrübe
leri hakkmda deniz ticaret mUdürlilğU 
fen heyeti bir rapor hazırlamıştır. Bu 
rapor lktısat veklletine gönderilecek 
ve veklletin vereceği karara göre bU
tün vapurlara bu tesisatın konulması 
iti nlha1 karara bağlanacaktır. 

Ancak, faydaları tahakkuk eden bu 
Aletin beheri 1500 liradır. Bunları sa. 
tmalmak için harice mühim miktarda 
para çıkarmak iktıza etmektedir. HU
kametin para muvazene ve kıymetine 
bu kadar ehemmiyet verdiği bu za • 
manda duman çıkarmamağa mahsus 
Aletler lçin harice binferce Uranm 
çıkmuma müsaade edip etmiyeceği 
belU değildir. 

Bunun için, allkadarlar bu Aletin 
memleketimizde yapılması kabil olup 
olmadığını tetkik etmektedirler. 

• 

Tozlarmızı ihraç için 
Bir mUddettenberi Franrada bulu. 

nan inhisarlar idaresi tuz ve müski
rat itleri müdllrU Cavid dün eelırimi. 
ze dönmilştür. 

Tuz ve müskirat işleri mildürU 
Franaada içki ve tuzlanmızm harici 
•bflan ile meşgul olmurtur. 

Haber aldığımıza göre, tuzlarımw 
Nurullah ATAÇ merkezi ve ıimall Avrupa memleket-

"-.__ lerine satmak tıı.ere yeni bazı anlq-
----------- malar yapılmıştır. 

~enzin yeniden-----
Ucuzlatılacak 
~ltesı 72,G kuruş 

o!acak 1 
.... ~ 7 - İktisat vekAleti hemin fi. 
~ Jeniden indirilmesi etrafmda 
~ "'--~PIDaktadır. Tetkikler netice.. 
t...:: _ Oanzınin litresinden ı kuru§ kadar 
~ Yaı>rJacaiı tahmin ediliyor. 

Şirketi Hayri-. ~ 

yenın yenı 

vapurları 
78 ve 77 Temmuzda 

sefere başlıyorlar 
Şirketihayriyenln Huköydeki f ab. 

rikumda yapmakta olduğu ikinci kil· 
çWt vaplll' bu ay içinde bitmiş olacak. 
tı. Fakat 76 numarayı alan bu vapu
run kazan iıışaatmda Hl.zumu kadar 

mUtehassm usta bulunamadığı için bu 
it bir müddet gecikmlgtlr. Bu itibar
la 76 numara, ay son~ doğru hazır 
olacak ve temmuz içinde de sefer L 

laca.ktır. 

Şirketin 76 numaradan biraz llODI'& 

inp. etmeye baıladıgı 77 numaralı 

araba vapuru da gene bu ay sonunda 
..,,. '• -..1_...,..,,_ ... 1 ._,,...,._ft'\11 .. AQ a.l)f'o..,.10-

n~. 71 numaralı vapur 
diferlerinden daha kllçlik kıt'ada ya. 
pıimıetır. Bu itibarla Usküdarla Ka
bataş arasında çalııan diğer vapurla· 
ra yardımcı olarak bu iki iskele ara. 
smda i§liyecektir. ÇilnkU, son zaman-
larda iki sahil arasında araba ve eş. 
ya nakliyatı çok arbnı§br. Bundan 
dolayı mevcut vesait kili gelmemek
tedir. Kaldı ki, Yalovaya araba va -
purlan iıtemeye bqladıfı zaman bu 
kifayetsizlik daha bariz bir hal ala • 
caktır. Şirketihayriye bunu dilfllne • 
rek 77 numarayı yaptırmıştır. &ki 
Haliç vapurlarından bir tanesi bozu. 

larak yapılmJ§ olan yeni araba vapu -
runun su kesimi cle en Bif yerlere ya
nqmağa mUsalt bir vaziyettedir. Bu 
itibarladır ki, 77 numara lcab ettikçe 
Bofaziçinin muhtelif :yerlerine ef)'a 

nakliyatmda da kullanılacaktır. 

Araba vapurlarının Yalova postala. 
n bu ayın on birinden itibaren ba§la
maktadn'. Şimdilik cumartesi ve pa • 
zartesi gllnleri olmak Uzere haftada 
iki vapur gidip gelecektir. 

Cumartesi gUnleri sa.at yarımda bir 
vapur eehrfmfzden kalkacak, Yalova-

dan akııam saat on sekU.de kalkacak· 
tır. Pazartesi sabahları saat 6,5 da bir 
vapur kalkacak, akpm 18,5 da döne. 
cektir. 

Y alovaya araba vapurlan rağbet 
gördüğü takdirde Şirketilıayriye esfer 
müddetini haftada Uç güne çıkaracak
tır. 

Tonton amca 
Ressam 

Emniyet 
memurları 

Hayat sigortasına 
girecekler 

Ankara 7 - Emniyet illeri umum mü.. 
dOrlGIQ tarafından hamlanan yardım 

sandıklan nizamnamesi Devlet ŞQrasma 
verilmiştir. 

Bu nizamnamenin bir maddesine göre 

bütün emniyet memurlan sandık tara
fından sigorta ettirilecektir. 

Zelzele feUlkelzede
ıerlne yapılan 

yardımı.ar 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Us. 

tQndaldan §U mektubu aldık: 
.. Sultanahmette Qç senedir yapılmakta 

olan hafriyatı himayesi altma almış bu.. 
111n!:ln f o:knı;yıalr.kiğtt ıfabrika~ı'ü Mister 
(Davit Ru .. J) deG akbiqn ._mektupta 
memleketimizdeki 90n zelzeleden çok mO.. 
teessir olduklarını yazmakta ve feJAket. 
zedelere ufak bir yardım olmak üzere re. 
isi bulunduğu ''Valker Trust,, namına 
benim vasıtamla elli 1 ngiliz liralık bir 
çek göndermektedir. 

Para. tahsis masrafına sarfedilmek o.. 
zere, Kızılaya gönderilmişir. 

Memleketimizin uğradığı büyük a~a 
iştirak etmek dostluğunu gösteren bu zat 
ile mensup oldulu teşekküle sayın gaze
tenizle açık teşekkürü zevkli bir vazife 
bilirim.,, 

Çorumda leberrftler 
O>rmn, 6 (A.A.) - Kırşehir zelzele 

feJAketzedeleri için vil!yetimiz yardım 
komiteleri faaliyetine devam etmektedir. 
Yalnız şehir ve kasabaalr halkma mün
hasD' olmak Qzere bugüne kadar tebeniL 
at yekQnu 4000 lirayı geçmiştir. Bu mak 
sat ulurunda İskılip halkevi bir mQsa.. 
mere verdi. Çorum hatkevi de bir piyes 
hamlamaktadD'. 

Deniz 1'1caret MUdU
rDnUo tetktklerl 

Deniz ticaret mUdilrU Müfid Necdet 
vekilet tarafmdan vukubulan davet ü
zerine Ankaraya gitmi§ti. Müfid Nec. 
det Ankara.da iktl8at vekiletiyle ida
renin yeni mali sene bütçe ve tegkil!t 
illeri üzerinde temas ederek oradan 
Menine gitmiştir. Menin liman.mm 
inp.at vaziyet ve ihtiyaçlarını ve bu. 
ranm ticari ahvalini tetkik eden deniz 
ticaret müdllrU oradan Zonguldak li
manma geçmiştir • 

Müfid Necdet, Zongulda limanmda 
da ayni suretle tetkikatta bulunduk -
tan sonra tehrfmir.e dönecektir. 

Tramvaylar ve otomobillerle oto • 
btl.ıslerin karşısında 1stanbulun binek 
ara.balan, kupalar, landolar, faytonlar 
ne oldu, nerelere hicret ettiler, nesil
leri hangi köfelerde çürüyüp yok oL 
makta? 

Geçen gUn bir fayton gördUm içine 
tepeleme yoğurt tenekeleri yüklen
miş! 

Mektep ve atölye olmue konak, tU. 
tUn deposu gibi kullanılan sahilhane, 
yoğurd tqıyan fayton derd ortakla
rıdU' ... Pek yakında bir gUıı gelecektir 
ki, at, eehirdeld yiik hizmetinden, ha· 
mallıktan da kurtulacaktır. Yalnız 

bahçıvan, çiftçi ve asker kalacaktır. 
Fayton, landon ve kupa, bbe A vru. 

padan gelmifti. Daha evvel Türkün 
binek arabası Koçu idi. 

Lehçei Osman! bu kelimenin Kotu
dan bomıa olduğunu söyler. Tahtre. 
van biçiminde kapalı bir arabaydı. Bu 
gllıı nekadar yuıkt!r ki TOrk ve ia1Am 
eserleri mtbeainde bir Koçu örneği gör 
mek mUmkUn değidir. 

On 1eklrJqcl ._ l&irleriDdeıı Atıf, 
dfnnmda, de9l'fnfn namlı vezirlerin -
den ve pirlerinden İzzet Ali pqa.nnı 
al çuha döşeli ve tavanından altm 
toplar sallanan gayet güzel bir Koçu
sunu şu beyitlerle tuvir ediyor: 
Zehi gerdılM kim akaetae hüanii P'§. 

mitnadne 
Temd§adan diSn61'1er dideler mir'att 

hayr4M 
Mürettep 36b'ayı 8eyytJrfN 6f aern,. 

toplarla, 
llli.lfbiA heyett matbtl4M gerdtlntl dev

rcftse. 
Nedem ki o1aa rengifl çuhciys aurh i1.e 

p~ 
Baktlaa dikloat Ue ben.aemaı "" kaan 

memiM. 
Yine rifat atlvor aahtbi /zat tl6 Afif 
ÇekadUC9tJ diı eab' aş dl11iletle aah.tsı 

meyd4u! 
SilAhtar Fındıklılı Mehmet ağaıµn 

tarihinde de eski Türk arabalarına 
dair çok glbıel bir kayıt vardır. J'm.. 
dıklılı, tarilıinbı bhi.ııci cildinde dör
dllncll :Mehmedin V ezirköprUlll oğlu 
Ahmet paşayla beraber Lehistan sefe
rine giderken gözdesi kadmlardan Ra.. 
bia Gilln\lş'u da gUmU, bir araba i
çinde beraber götilrdUğilnil söyler. 
Hatti yolda, Sucular diye anılan yere 
kondukları zaman,birkaç gündenberi 
yağan yağmur, gök gUrilltillerl ve yıl. 
drrmılarla fevkallde oiddetlenmişti. 
Yollar balçık ve bataktı. .Ağırlıklar 
yollarda dökillüp kalmıotJ. Bu arada 
padişahm ağır otağını tatıyan araba
lar da vaktinde gelmediğindenğ dör • 
dllncil Mehmed Kamçı suyunu geçtik. 
ten sonra Köpril köyünde gör.delerin
den ikinci vezir Musahip Mustafa pa. 
ıanm obasına inmişti. Defterdar Ah
met pqa Otağı hümayunu getirmek 
üzere geri döndUğll vakit, haseki sul
tanın gUmU, arabasmm da balçığa 

saplanm11 olduğu görmi1f, hemen ken. 
di altmdakl güz.el bir binek atmı da 
arabaya kOfa!'ak çekip kurtarmı§f:L 

Dördllncll Mehmedin, Boğaz gezin • 
tileri için yaptırttığı nefis bir kadir
ga, bugün deniz mtızemımekf eeerle. 
rin içinde en kıymetli bir parçayı tee
kil etmektedir. Sevgilisi Içn yaptnttI
iı gllmilf araba ise ldmblllr ne olm114. 

(L4t/en aayfays ~ritds). 
Rlftlf Ebmı KOÇU. 
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• Şehremini himaye bJrllRlnin kongre· 

al yann saat 17 deı0'9pılacaktır. Üyelerin 
hazır bulunmal:ın rica. edUmektedir. 

• Yarın saat 21 de Hn dnrpaşa Nilmune 
haııtaneJi doktorlarından h!Uride Klzım 
Killey lara!ındnn Cskildnr halkevinde 
:<verem ve korunma c:ırclerl) başlığı al
tında bir konferans verilecektir. 

• Denizbank limanda çalışan işçiler lt'fn 
açılması eski liman idaresi tarafından dü· 
şOniilmüş olnn işçi yurdunun projesini tet
kik etmektedir. lşçl )1Jrdu Haliçte o.çıla
cakhr. Bugiln on binden fnzla liman işçisi 
vardır. 

• ôı}retmenlere yardım kurumu 12 ba· 
zh·anda bfr deni?! gC'7!inlisl tertip etmiştir. 
Şirketi hayriyenln 71 ve 74 numarıılı va
purlan ile yapıla~ak olan bu gezintide 
Çınarcığa siclilecek, dönilşte de Boğazici • 
'de dolaşıl.ıcnktır. 

• Esnaf cemiyeti mensuplarına sıhhat 

cüzclnnları verilmesine devam olunm:ıkta
dır. Şimdiye knd:ır muhtelif esnafa 2182 
cazdan verilmiştir. lstanbuldn bulunan 
35 bin esnafın hepsine cüzdan tevzii bir 
ay kadar sürecektir. 

• Kızıla:y hartası münascbctlle dün ak
şam Kumkapı Kızılay kolu tarafından A
zak sinemasında })ir müsamere verilmiş
tir. 

• Arasta soka#ında profesör Bakster ta
rafından yapılan tetkiklere tekrar başlan
mıştır. Bu seneki hafriyat kemerler boyun· 
ca ilerllyecektlr. 

• Devlet hnsımevi memur ,.e müstahde 
mirunio maaşlarını yükselten kanun Jiyi. 
bası yakında Mecliste milzakcre edilecek· 
tir. 

• Rize Emniyet müdürü Dchcet Kuter
tan görülen ilrnm üzerine 'Vekl'ılet emrine 
alınmıştır .. 

• Sehlr içinde asfalta çe\Tileeek yollar 
cumartr.sl (ilnü ihaleye konulacaktır. 

llk YJlpılac:ık asfalt yollar Dnhtekapı ile 
l\lısırtarşısının önü, Fincancılar yokuşu, 
Yerebatan ,.e Nuruosmanlye caddeleridir. 

• Belediye tıırafındnn şehrin temizliAi 
için ahn:ıcak tedbirler tetkik edilmektedir. 
;\Talinin bnşUanlığında toplanacak bir ka. 
misyon yakında. esasları tesbit ederek ka· 
raı: verecektir. 

• lstanbulda ve Anadoluda hafr.iyal yap
mak üzere, yakıo<lıl Amcri.kadan 70 eski 
eserler profesör ,-e talebesi memleketimi· 
ır:e gclccckll:-. 

• Amerikan erkek kolejinden bu sene 
çıkanl:ıra ayın onunda aat on: yedide dip. 
loma dağıtma mcr::ısimJ ·anrıacıomr. 

• Sebzrdebaşında y,opılacak olan yeni 
konscrvatuv.:ır binasının proic'"I değiştiril
miş .~enidcn tasdik edilmek Ozcre Nafia 
Yekülctine gönderilmiştir. Tasdikten son· 
ra milnakasa acıl"caldır.. 

• J.isc mcıunlan arasında ortamektcp 
muallimi olmak için imtihan, 1 eylulde ts
truıbul üniversitesinde yapılacaktır. Mu
allim mektebi mezunl:ırının imtihanı ise 
15 h:ızirandadır, bu imtihana ancak en n
şaği iki sene evvel mezun olanlar girebile-

~ cektir. 
• Esnaf cemiyeti tarafından dün bclc

.diyeye yapılan bir müracaatta, el nr::ıbn· 
larının yeni şekli ile de~iştlrilmesi için 
verilen müddetin az olduğu, eski arnbalıırı 
henilz pek kısa bir zaman e\•vel yaptırdık
lan ve hunun değiştirilmesinin kendileri
ne pnbah olacağını bildirmişlerdir. 

• 1'.ürk - Bulgar demiryollarında müş
terek tarllo tatbiki icin iki hükl\met ara. 
ıında. temaslara başl::ınmıştır. Müşterek t:ı· 
rife tatbik edilirse.fiyat değişiklikleri iki 
tarafta ayni zamanda y.npıl:ıcaktır. 

• Lim:m içinde ve dışında, deniz ticaret 
kanununa aykırı olarak yolcu taşıyan, ek
sik tesisatlı bazı dı:niz nakil \"asıtalarımn 
Jnılunduğu görülmijş, lmnlıırdan, Haydar
paşadan Sirkeciye yolcu getiren bir motör 
tutulmuştur. 

• Cumhuriyetin on beşinci y,ıldönfimü 
ıenlikleri için program hazırlanmaktadır. 
Ankaradııki gecit resmine 5000 izci iştirak 
edecek, Türknşu talebeleri pnraşüllerfo 

aUıyaC3klıırdır. 
• lstikldl harbi mal~llerine verilecek 

mükafat hakkında bir JAyihn hazırl:ınmış· 
tır. Dört subayJn 25 ere verilecek 4200 li· 
ralık miı'k:Hat için tnhsis:ıt ayrılmıştır. 

• Alina Qniversllclilerinden mürekkep 
40 klşilil< bir kafile dfin Tnksim cumhuri
yet t'ılfülesine oclenk koyımışlnr ve bir a
lızdan istlkltıl marşım sö~·Jeınişlcrdlr. 

• Dcledi:re lıa:r.lran on beşten sonrn şehri 
sulamny:ı başlıyacaktır. Bu sene sulama 
işi geçen seneye nisbeten daha fazla yapı· 
lacaklır. 

• C.rı:cn sene odun ve kömGr fiyallıır1 

1111...-ı as ••:U t••ııı wı*" 
tur? Ve nekadar yazıktır ki, Fındıklı· 
1ı da 88dece "gümilş araba" deyip geç
miştir. 

Bir imparatorun hasretine dayana. 
mıyarak harbe bile beraber götürdU
ğU bir güzel kadın için yapılmış bu 
ara.banın içi acaba nasıl döşenmişti? 
Onu kq at çekiyordu?. lçine kaç 
ki§i biniyordu? .. Yoksa. bu araba kil. 
çücük, seyyar bir gümüş kasır, bir 
kötlc milydtl ! 

Rqat Ekrem KOÇU. 

yfiksclrnlşti. Belediye buna meydan veril
memesi icln şimdiden tetkikler ~ptırmak· 
tadır. 

• Balkan postalan kongresi AUnada 
mesaisini bitirmiş TO murahbaslanmız 

şehrimize dönmüşlerdir. Bn toplantıda 

iluenos Ayresde yapılacak milleUerarası 

konsrada sörilşülecek meseleler milzakere 
olunmuştur. 

• Şehrimizdeki ltalyanlar pazar gilnQ 
Cınarcığa bir gezinti tertip etmişlerdir. 

• lımirdc Kmlçulludaki köycülilk ens
titilsilndc dün "köy ba)Tamı., yapılmış. 

davetlilere ziyafet verllmlş, enstitü ıezdi· 
rilmlştir. 

• Sıırranbolunun Ulus kaza merkezine 
konulan Atatıırk heykelinin acılma mera
simi dün yapılmıştır. 

• C.H. Partisinin himayesinde te~kkOI 
eden "lstonbul ilkokul cocukl:ırına yar· 
dım birlilUnln Beyoğlu idare kurulu,, kon
gresi 8 Haziran 938 çarşamba günll saat 
17 de Beyoğlu halkevinin Tepeb:ışındaki 

merkez binnsmda aktedileceklir. 
DIŞARDA: 

• Çekoslovak !;Osyal • demokrat partisi
n in altcıı~ınc.ı yıldönümQ tezahftrlerine 
dün binlerce kişinin Lando Maz:ıırilı:fn me
%3.rını ziyaretleri ile nihayet verilmi~llr. 

• Polonya Lot tayayrccilik şirketi direk 
törü binbaşı Kagovski, Kıılitomiya • Ce
nubi Amerika • Polonya uçuşunu yani 26 
htn kilometreyi yaparak Varşovaya dön
müştür. 

• lnglltcrede "Amalagamated fngfe lnı 
birliği.,nin milli komitesi kabul eltilti bir 
karar sureti ile icra komitesinden kırk 

saatlik haftanın tatbiki için patronlarla te
mas etmesini lsteıuiştlr. Komite, patronla· 
nn cc\·ap vermesi için altı aylık azam1 
bir mühlet tesbit ebnektedfr. 

• Sovyetıer birlilinden gitmekte olan A
merikanın 1\foskovıı büyük elçisi Davbt 
komiserler heyeti reisi hlololof tarafından 
kabul edilmiştir. Stalinin de hazır bulun
duEfu bu müliıknt iki saat sfirmüştilr. 

• Sabık Efgan kralı Amanull:ıhın kın 
prenses Abidenin dlln Romada prens Ah· 
med Ali Vali ile evlenme töreni yapılınış
tır. Törende ltalyan kral ve knıliçesi ile 
prens Mari de hazır bulunmuştur. 

• Ronıadakl yeni Polonya büyük elçisi 
dün itimatname5fnf "İtalyan kralı ve Ha~ 
beşistan imııpratoruna, ,tevdi eylemiştir. 

Fransanın 
ac.ksri tAdhirlAri 

Başlara{ ı 1 incide 
kfrmeti teyakkuzundan emin olabilir. 
Pirene hududlannm emniyet ve milda
faası için icap eden askeri tedbirler: ~ 
lınmııtır.,. 

Fransa Pirene hududuna askeri ıev
kiyat yapmakta::hr. Sevkiyat dün gece 
muhtelit kollardan devam ediyordu. 

Bir hadise daha 
Perpinyan (Fransada) 7 (A.A.) -

Sacıt 1 08 de milliyeti meçhul 4 tay
yare Fransız Serdanyasm.dan Burr -
mandana 4 kilometre mcsaf ede kain Oa 
seja isminl:leki Fransız kasabasına lca;. 

dar uçmuştur. 
Fransız hava müdafaa bataryalarınm 

derhal harekete geçmesi üzerine üçer 
tayyareden mUr.ekkep gruplar halinde 
uçan tayyarelerde bir karı§ıklık husule 
geldiği görülmil§tür. Takriben iki bin 
metre yüksekliğinde uçan bu tayyare
lerin bariz vasıflanrw tesbit etmek 
imkanı hasıl olaznamı§tır. Hiçbir bom
ba atmamış olan bu tayyareler, Barae
lon istikametinde uzaklugmXJlardır. 

Teşviki sanayiden 
istifade edecek 
mensucat~ılar 

Ankara, 6 (A.A.) - Bize ,·erilen mL 

lfunata göre, metre murabbamm ağırlığı 
100 gramdan az olan boyasız mensucat 
ile her ne atrırlıkta olursa olsun ltasarlı, 
topu boyalı, ipliği boyalr, ve hayvant ve 
ya nebaU elyaf ile karIŞlk olan pamuklu 
mensucat sanayiimizde fazla istihsal ol· 
madıi:rı yapılan tetkikler neticesinden:an. 
laşıldrğmdan iktisat vekil.eti, bu gibi 
mamulfttı imal etmek şartile filzlai istih. 
sal nizamnamesinin tesbit etti~ altı aylık 
müddet zarfında müracaatta bulunanla:. 
nn 1055 sayılı teşviki sanayi kanununun 
bahşettiği müsaade ve muafiyetlerden is
tifade etmelerine karar vermiştir. 

~abadayı bir .,abudl 
Balatta mak:ır:nacı sokağında otu

ran hamal Sa.Iamon ile a.rkadi.şı Ya
sef ar.asında meçhul bir sebebden dO. 
layı çıkan kavgada Yasef kUçj.ik bir. 
çakıyla Salamonu başından ve kar -
nmdan yaralamıştır. Mecruh hasta~ 
ye kaldınlmış, suçlu d& yakalarunII<" 
tır. 

HABER - M'8111 postan 
~==~~~=--==-=-========~~ 
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Subayların 
terfii kanunu 
LAylbanın blrloel 

mUzakeresl 
dUn yapıldı 

Ankara, 6 (l •. A.) - B. M. Meclisi 
bugün Refat Canıtezin baıkanlığında 
toplanarak askeri ve millkt tekaüt ka· 

nununa bazı hükWnler eklemesine ait 
kanunun birinci maddesinin ttfairine 
ait fıkra ile maq kanununa müzeyyel 
kanun liyıhası hakkında bütçe encüıne 
n1 ımazbatalarmr, yUkaek ziraat ens
titUsiln kanwıuna, P. T. telefn idaresi 
tC§kilat ve v:ızifelerine ait kanunlara 
ek kanun !iyihalanru müzakere ve ka· 
bul etmiştlr. 

Askeri memurlar hakkındaki kanu· 
ı.a bir madde eklenmes;ne ait kanun 
ile ordu zabitan heyetine mahsus terli 
kanununun muhtelif maddelerinde de· 
ğiıiklikler yapılması hakkındaki ka -
nun lılyihalan ve Yugoslavya hükOme 
tinden alınan tazminatın Kızılan ce
miyetine verilımsine mütedair kanun 
B. M. Meclisinin bugünkU toplantr -
da, birinı.:i rr.üzakerelerini yaptığı ka 
nunlar aramnda bulunmakda idi. 

B. M. Meclisi çarıanba günü topla
.1aca.ktır. 

Hatay davamı, 
_..- Başlllra/ı 1 incide 

barat zabiti Gero da istifaya mecbur e-
dilmi!tir. 

Lö Tanın makal eıi 
Paris, 6 (A.A.) -Anadolu ajansmm 

hususi muhabiri bildiriyor : 
Lö Tan gazetesi ba§yazıamda diyor 

ki: 
"Hataydaki hidiscleı1den mütevellit 

galeyan, Türk matbuatında, Sancakda 
mliessese rejime ve mandasını sadıka

ne tatbik eden Frasamn nüfuzuna karşı 
oldukça şiddetli bir mücadeleye baha. 
ne oldu. 

Bu münakaşalar, müessif haıdisclere 
hakikatte haiz ~lmadıklan siyasi ehem
miyeti verdirdi. Bonne iki defa Davazla 
.&...ııw~•""uw ., ___ • ._. .... - -- ··----- ---

rinde ve Türk unsuru ehemmiyetli o
lan halk arasında ihdc:ıs edilen tahrik5.t
tan dolayı Türkleri pek iJgal eden va-

ziyetini suratle berraklaıaıcağı ve dos
tane bir zı1uıiyetle halledileceği §ilphe
sizdir . ., 

Lö Tan, bundan sonra Hatay mese
lesinin tarihçesini yaparak bugünkü 
müıkülatnı kabul edilen rejimden değil, 
anasır arasındaki rekabetten ve ihtira
sattan ileri geldiğini ve Ankara ve Pa
ris arasındalö' diplomatik müzakerele
rin müs<:ıit hava içinde cereyan etmek
te bulumhığunu yazıyor ve diyor ki: 

''Bundan istidlal edilebilir ki Hatay 
muelesinin iki memleket arasındaki 

iyi münasebat üzerine pyaıu esef hiç 
bir tesiri olmıyacaktır. Cenevre anlq· 
maaı ve Türk - Fransız garenti itilif· 
nameai, iki devletin maddi manevi men
faatlerinin vikaye edilebilmeleri için 
kafi derece geniştir. Elverir ki, San
cak ahalisi hüsnüniyetine ve siyasi ol· 
gunluğuna ldedil versin.,, 

-0--1 

Pcnnste 
Kaçar, kaçarken yakalandı 

Taksimde Nizamiye sokağında mu
kim sabıkalı hirSızlardan Ahmet oğlu 
OSman Kaçar, dUn öğleden sonra, Be
şiktnşta Teşvikiye camii sokağından 
geçerken yol kenarında bırakılmış o. 
lan yo~u Osmana ait tablayı ka
parak kaçarken yakalanmış ve cürmü. 
meşhud mahkemesine verilmiştir. 

Garfp bir kaza 

Kasımpa.pda Sıra. berberler soka. -
ğmda.k1 dUkanmm üst kat odasını ta
mir etmekte oliuı. İbrahim, döşeme 
tahtaları birdenbire çökünce alt kata 
dilfmtlş, orada çalışan Neslm1n başmr 
Yarmifbr. 

Kuyuya dU,Up boğuldu 

Başla.rında müdUrleriyle gezmeğe çı 
kan Ortaköy yahudi yetim mektebi 
talebelerinden 9 yaşında. Leonid Bal. 
mumcu çiftliği civarında arkada§la
rmdan ayrılarak kO!JS.I'ken açık bulu. 
nan bir kuyuya-~k boğulmuştur. 

Romanyada Kralın 
eüllls şenlikleri 

Kral, ltalyan hava Genarah 
Valleye nişan verdi 

Bilkreş, 6 (A.A.) - Rador Ajansı 
bildiriyor: 

Bütün memleket, bugünden itiba -
ren, Kral Karolun yeniden tahta cülu
sWıtln sekizinci yıldönümUnü kutla -
maya başlamı3tır. 

Her sene olduğu gibi, bu sene de, 

Kral, yanında veliaht olduğu halde l 
Bankasa tayyare meydanına gi tıniştir. 

Bu seneki tören, İtalya hava. milste. 
§8.SI General Vallc ile İtalyan havacı
lık heyetinin de burada bulunması se. 
bebile ayn bir ehemmiyet almıştır. 

Kral, tayyare karargahında Roman
ya havacılık ve bahriye nazırı General 
Teoderesko ile hava kuvvetleri subay. 
lan ve General Valle tarafından kar. 
şılanmıştır. 

Eski Başvekil 
Şuşnig, bir kontesle 

yaşıyor! 
Eski Avusturya baş 
vekilinin, memJe~ 

keti Almanyaya ge_; 
tiği sıralarda, ev. 

lendiği haber veril

mişti. Ondan sonra, 
bu haber tekzip e. 

dilini~ fakat kon -
tes Vera Fugger is. 
mindeki bu kadının 

Evveli dini bir ayin yapılmıB ve bu
nu müteakip, Kral, General Valle ile 
İtalyan heyeti azalarına havacılık §e· 

ret nişanını vermiştir. 
General Valle de bilmukabele, Kra· 

la İtalyan hüktimdarı a.dına, ltalyan 
havacılık fahri pllotu nişanını tevdi 
eylemiştir. 

Bundan sonra, askeri kıtalar, Kra. 
lın huzurunda bir ge~it resmi yapmış
tır. Kral, buradan şehre dönerek i~ 
sergisinin merasimine riyaset etmiş 
ve müteakiben yeniden meydana dö
nerek Şeref nişawnı h8.mil olanların 
ananevi öğle yemeğinde bulunmuştur. 
Bu yemeğe velialıt ile Valle de iştirak 
eylemiııtir. Ziyafetin sonunda Kral he. 
yeca.nlı bir nutuk söylemiştir. 
Jtafyaıı generaline ziyafet 
İtalya hava müsteşarı general Valle. 

nin şerefine verdiği ziyafette Romanya 
hava nazırı Teodoresko (Romanyanın 
ltalyaya karşı beslediği daimi ve sami. 
mi muhabbeti,. ehemmiyetle kaydetmiş 
ve "her iki memleketin müşterek emel. 
lerini ve aralarındaki sıkı rabıtaları .. te
barüz ettirmiştir. 

General Valle verdiği cevabda "Ro • 
manyaya yaptığı bu ziyaretin vaktile 
istiklalleri ve bugün de müşterek gaye. 
leri olan medeniyet için yaptıkları mü. 
cadeledıın, dostluk münasebetlerinden ve 
Irk birliğinden doğan sempatinin bir ifa
desi olduğqnu,, kaydeylemiştir. 

J 
Suşn\gle beraber -
yaşadığı kabul e • 
clihni~ti. 

3l4disetu, likictec 
.......................................... 

~ugiln, kontesin Ş\Şligle evlendiği tek 
rar kati olarak bildiriliyor. Eski Avm~. 
turya başvekili, ~ye kadar bulundu.. 
ğu Viyanada, Belveder ptoisunun bahçe
sindeki köşkten, gene Viyanada, fakat 
başka bir binaya naklolunm~. ş~. - -lidir. 

Haber verildiğine göre, kontes Vera, 
Fugger, Şuşnigin Almanyaya götürül. 
mesi ve bir daha kendisini: görmemek ü
zere ayrılması ihtimaline k~ı evlenmek 
istemi~tir ve resmen nikAhları lhyılmış;. 
tır. Kontesin 4 çocuğu vardır. Şu3nigin 
oğlu da onun yanında yaşamaktadır. 

--o-

OtcmoblUOerde 
radyocomatta mı? 

Otomobillerde radyo bulunup bu. 
lunma.ması İngilterede de mesele ol
mll§tur. Buna.,. İngiliz radyo birliği 
(B. B. C.) evvela itiraz etmiş, bunun 
hem kazalara sebebiyet vereceğini, 
hem de radyonun yayılmasına mini 
olacağını ileri sürmüştUr. 

Bu iddiaya. göre, otomob~rin sey
yar bir halde her yere radyo götür. 
mesi, bilh~3: kırlarda, gazinolarda. 
radyo kullanılrea~ına. mani olacaktır. 
Bundan başka otomobil sahibi kimse
ler, evlerine radyo almaktan 11arf ına. 
zar edebileceklerdir. 

Fakat, bu iddianın asıl sebebi, oto
mobildeki radyoların şirkete vergi ver 
memesiydi. Radyo idaresinin §ikaye
ti üzerine, hususi otomobillerdeki ve 
taksilel"deki radyoların vergiye tabi 
olmaları kararlaştlnlmıştır. 
Diğer taraftan, otomobilde radyo 

çalınmasnun kazalara sebeb olmıyaca 
ğı da tesbit edilince, B. B. C. itirazını 
geri almış, bilakis otomobillerde rad. 
yo ~almmasım teşvik edecek şekilde 
bir neşriyat programı hazırlamıştır. 

--<>--

Sahte muharrir 
Kadıköyde Caf erağa malıallesinde 

oturan İtalyan mektebi talebelerinden 
on yedi yaşında Abdullah oğlu Meh • 
metı, Kadıköy Ermeni mektebine de. 
vam eden arkadll6larmın sınıf geçip 
geçmediklerini anlamak merakı ile 
mektep idaresine kendisini gazete mu 
ha.ıTiri olarak takdim etmi§, ahbabla.
n için tetkikat yaparken mesele: anla. 
şılarak yakalanmıştır. 

Mehmet kendi niltus tezkeresine de 
"muharrir" kelimesini ita.ve ettiğin. 
den cUrmümeşhu.d mahkemesine V& 

rilhıi§tir. / 

Kırk bir yıl 
geciken 

bir tarziye 
~-=nuftllrdfı7 ınciile- " 

Beyazıt meydanında, bugün, fiskiye
lerinden Terkoa suyu fışkıran bir havuz 
yoJı: mudur? Yann Sultanahmette ve A. 
y:aaofya'da da böyle birer havuz açıla-
• mu mı ve açılıruyacak mıdır?. 

Görülüyor ki "Nail Bey,, Malumat 
gazetesinin sandığı gibi hiç te gülünç 
bir hemşehri tipi değildir. Bilakis ta. 
mamiyle başıbo§ bırakılan, her tarafın· 
da bar vurulup harman savrulan o dev. 

rin 1atanbulunda, hemşehrilik ıuuruna 
ula§mq, hemtehrilik vazifelerini anla:. 

mış muasırlarım şehrin imarına teıvik 
etmiı mükemmel bir insa:ıdır. Daha 
doğrusu o, bu şehrin uzun yıllar has. 
ret çektiği bir belediye reisi tipidir. 
1897 de böyle bir adam şehrin başına 
geçseydi, şehri bugün böyle mi bulur
duk. 

Ne gariptir ki bu mükemmel insanı 

tuhaf bulan, projelerini akla, mantığa 
sığmaz bulan MalQmat g<."ıZetesinin sa. 
bibi meşhur Baba Tahir, hiç bir devir· 
de, hiç bir diyarda namuslu ve dürü~ 
hiç bir vatandaşın havsalasına sığdm. 
lamıy-~ak işler başarmakta idi. Herif, 
sahte imtiyazlar satıyor, nişan, rütbe 
ve madalya ticaretiyle altın kırıyordu. 

Betbaht "Nail Bey,,! kimbilir zarna. 
nında ne kadar azap duymuş, zoraki 
kahkahaları ile kaç bin ton gözyaşınl 

saklamağa cabalarrlıştır 1 
Bu samlan, lst<.""ıl'tbulun eski bir 

hemşehrisi hakkında reva görülen 'bir 
hakareti, şehrin tarihi içinde cevapsıl 
brrakmamak ve "Nail Bey,, in hatı.-asI• 
nı taziz etmek için yazıyorum. Vele~ 
41 yıl gecikmiş olsam d<ıhi, bu hareke
timle gene hepimizi bir büyük borçtatl 
kurtarınış oluyorum. sanırım. 

Nizameddin NAZlf 
~ -•a• ·iimiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiii!iiiiiiiiiit 
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Ucanmıya dair 

HABER - i\bam ..,..._ 

IMESELEI 
•• 
Universiteli gençlere 

Balıkçılık 
ıstanbulun 
başbeıasıdır. 

imtihanlar balladı. Çocuklar hani 
harıl çalqıyorlar. Çocukların h6yecan.. 
lan babalarma, annelerine sirayet et
ml§. Onların da kon:uoma mevzuu ço. 
c1lklarmm muvaffak olmalan veya o
lamamaları ihtimalleri ••. 
Tanıdığım bir çocuk babası yana ya. 

kıla anlatıyor: 
ucuz ve konforlu yurtlar 

Vaznn: Nara Davut 
Evet, tstanbulun en büyük nimeti 

olma11 lizım gelirken, bahk'1himuz, 
bu ıehrin bat beltu halini almııtır. 
Dünyanın en eısiz bahk hazinesine sa· 
bip olan bir memlekette oturduğumuz 

halde, bir kısım halk. hiç balık yeyemi
yor, küçük bir kısım az ve pahah balık 
yeyebiliyor, iatanbulun muhtelif aemt
lerinde ise çok defa kokmuı balık sa
tılıyor. 

- Oğlum gabi değil. Bllllda anla. 
yışı yerinde... Hatt.A çok zekt... Ten. 
bel de değil ... Derslerini gUnU gününe 
yapar, her gece vazifelerini muntaza. 
man yazar. Haylaz da değil. Eve vak· 
tinde geldiğini annesi temin ediyor. 
Fakat geçen sene döndU. Bu sene de 
döneceğinden korkuyorum. Neden, bl. 
llyor musunuz? ÇUnkU çok utangaç. 
tıd kişinin k&r11sına çıktı mı, dili haf. 
lanıyor, söyledğini söyllyeceğinl I& • 
pnyor, onu bu huyundan vazgeçir • 

açmalıyız! 

mek için ne yapayım? •. 
Bu, bu mevzuda dinlediğim ilk ılkA· 

yet değil... Ayni halden şikiyet eden. 
ler o kadar çok ki ... Şu halde utangaç. 
hk gençlik namına tetkike değer bir 
mesele oluyor. 

Ut:ıngaçlık dediğimiz his, mUbalf.. 
galı tevazu veya yarı kalmıı korku • 
dur. Terbiyeye, muhitin tesirine sıkı 
sıkıya bağlı olan utangaçlık tamamfy. 
le ruht bir hA.dise değildir. Fiziyolo. 
jik Amiller de işin içersine karışır. 

Utangaç çocuk hemen her vakit he. 

Anadolu n u n 
her §ehrind e n, 
kaaabaamdan, kö
yünden İstanbul 
ihıiversiteaine yUk 
sek tahall yapma
ya gelen gençler 
burada nasıl ya. 
ııyorlar? 

Ekserisi orta 
halli olduğuna gö. 
re bir talebenin 
hayatı ne gibl 
p.rt1ar içinde ge. 
çer! O, yattığı, 
yemek yedi ğ i, 
dinlendiği, çalıt • 
tığı yerlerden 
memnun mudur ? 
Bu yerler ona kA· 
fi gellyormu? Ve 
efJenceleri neler • 

[vazan: Neriman 
• 

Hikmet 
la, ıskamhll, da • 
ha bir çok oyun • 

. lar oynarlar. Si • 
gara dumanlar ı 

. ile havaları bozul
• muş bu yerlerde 
. gençlerin geceli 
. gündüzlü otur • 
malan hem mh. 
hatlerine hem de 

. ahl&klarma za -

. rar verir. Oyuna 

. dalanlar, kumar 

. mllptelbı olan • 

. lar, nihayet ders· 

. !erini ihmale baş
. lıyanlar da olabi. 
. lir. 
. Fakat bir ba
kımdan kahve • 
ler onlara fayda • 
b oluyor. Talebe 

JeC&b.larma hlkim olmak elinde olını· 
yan bir inan müsveddesidir. Onlar 
tıpkı rakkasJan fyi ayar edilmemit 
11&&tlere bemerler. Böyle bir rakkaaa 

elimizle dokunursak derhal çılgın bir 
raksa başl&r. Heyecanlan intizam altı. 
na almmıyan çocuklarda en ufak bir 
1ebeble durgwılqırlar ve ll§IJ'U'lar. 

dir? Talebe yurdlan, Gedikpqanm Kum 
kapının Rum Ermeni evleri, medre. 
seler, otel odalan ihıiversitelilerin 

oturdukları, barındıkları yerlerdir. Bu 
glln her nedense Tllrk aileler arumda 
pansiyoner talebeye daha tesadüf edil· 
mlyor. 

Dofruınmu istenıenJz &milm bakmı
ıızlık ve can llkuıtıaı içinde geçiyor. 

- Nerelisiııiz? 

hiç olmazsa 1>urada gllnUn blltiln ga
zetelerini okumak imklnmı buluyor. 

Gedikpqada.ld, Kwnk&pıdaki talebe 
lerin çoğu memur, tüccar çocukları. 
dır. Ellerine ayda 35.40 lira geçer. Bu 
paranın on lirUI oda kirasıdır. 18-20 
lirası lokanta Ucretdir. Her ay 5 lira 
kahve masrafı olur. Geri kalanım da 
sigaraya, deftere kaleme, sinemaya 
sarf ederler. 

- Adanalıyım. Utangaç çocuk heyecanlı oldufuııun 
ve heyecanlarını zaptedemediğinin de 
farkındadır. Fakat bu hislerinin önü-

- Aile hayatmm 6zltlyor mU8U. 
nuz? • 

ne geçmek elinde değildir. . 
Çocuğu utangaçlıktan .kurtarmak f. 

Çin; heyecanla, korkuyla mücadele et. 
mek ve çocuta emniye_ı telkin etmek 
Dk prttır. 

lstanbulun talebe mahalleleri diye 
anılan Gedikpapda Kumkapıda bine 
yakm talebe vardır. Buralardakl 1>lna. 
lar !stanbulun hemen hemen ilk ku
ruluşundan kalmadır. Mimari tarzları 

- Evet. tüpheeiz özlUyonmı.. Fakat 
madem ki buraya tahlil için geldim; 
her eeye katlanmak mecburiytinde. 
yim. Evlerl ı.t&nbulda olan arkad•ı 
lar bu huauata çok bahtlyanhrlar. ;,. . . 

~ uM.t.@a!>.~ı('4_ı'dlltı•lraıı. .. ;.,~ uA :hi" .pM}\ 
- Bot vaktinizi nasıl g~lrirsiniz ! Fatihte bulunan kurfunlu medrese 

tle Ber'Vili ~ odala.rında M den 
fazla orta ~ e ~ talebe oturu. 
Yor· 

LO arınuı .l'endisıyıe a • 
lay e"ftllfııJ Mnneden gocuktur. lmtl. 
han salonunda ve mUmeyyizhı hafit 
bir giilUşU böyle bir çocuğa bütün bil
diğini unutturmaya kifidir. Bazan de 
fil bir tebeaailm, bir bakq da ayni ıe: 

--1-1 _, __ 'Le• ..._\... .... -\.. -·•,A•=- ,ll\Y'W'\,ftP'T 0,, 
hafif bir rilzcirla ilıtiaa gelir. Tale
be avuçlarmı l8ltacak tadar olaun ate. 
şi bulunmayan odasına yalmz uyumak 
için girer. Onun on sekiz saati ihıiver
site, lokanta, kahve. kiltüphane, Bey. 
oğlu, Şelızadebqı arumda geçer. 

- A rkR.daslarla dola.ınrmı. 
- Ya havalar fena oluna? 
- O zaman kahvede oturufum, tav-

la oynan11, gazete okurum .. Babalan mütevazı birer memur, 

8iri yapar. 
Utaıwı çocuk yalnm olnıadıfı za • 

ınan korkan ÇOcuktur demlftim. Kim. 
den, neden korkuyor. Fiziyolojik kor. 
ku kendi koruma hfuinln ilk' tezahU. 
l'UdUr. Bizi tehdid eden bir hldiae kar
tıamda kendimizi korumağa hazırlan 

Gedikpaşada oturan hukukçu bir 
gence sordum: 

Bizde (talebe kahvesi) diye yalnız 
Beyazrtta •ık afaçlıklı kahveyi tam
Yoruz. Buraya sade talebeler değil 
doçentler, profesörler ve muallimler 
gelirler. 

çiftçi olan bu gençler kışın 
bütün soğuğunu bir kutup gibi kendi. 
ne çeken bu bUyUk ve taştan viranha
nenin içinde toplanmışlar. Oturdukla
n odaları beş kilo kömUril birden ya
kıp koysalar yine ısıtamazlar. - Gününüz nasıl geçer? 

- Yediğim, gezdiğim, çalıştığım ve 
yattığım saatler muayyen değildir. 

Şehzadebaşı, Beyazıt, Çemberlitq, 
D!vanyolu kahveleri de her glln ağız. 
1arma kadar talebe, ile doludur. Tav. 

Her odanm ufak penceresinin kenar 
(Devamt 7 incide) 

inak için korkanz. • 

. Halbuki utangaç çocuklarm hiuet
tiği korku mubayyeldir. Onlar glUUnç 
Olmaktan korkarlar, etraflarmda söz. 
lerini iyi k&rfl)amıyacak iD8anlar var 
l&ııırlar. . 

Onun için utangaç ÇOCUk1arm yap. 
tıklan her hareket mübaltğa.Jıdır. Nor 
lbaı bir çocufwı yapamıyacafı bir çok 
t:ketleri utangaç dediğimiz çocuk. 

yaptığım her gUn görüyoruz. 

Şlmaı fecrini söndür
mek ıstıyen 

tulumbacılar ı 
Utangaç bir çocuğu, Fiziyoloji llbo SON birkaç ay içersinde şarki Prusyada birçok 1ı. 

tltuvannda tetkik edersek kalb mal fecirleri olmuı ve sema aık aık geceleri kızıl 
l'tıtıannm çoğaldıtnu tenetfllsnıı :ı: ııık 'arla doJmU§tur. Avnıpada §imdiye kadar görUlmJyen 
'aııınıı kaybettifini ~rllrtız. """_,,_ bu:. lıAdiaeler Prusyalılar arasında çok heyecan uyandır. 
'keertya kekeler. ~WA DU§tır. Divltten tulumbacıları böyle tabii bir hldilıenin 

Utangaçlılrta !niyetin de tesiri var olduğunu bilmiyorlardı. Onlar, civar plıirlerden biri-
~. Mahcub ana ve babalarm ~- ılnde müthlj bir yangın olduğuna ve bu yangının kızıllı-
~ ekseriya sıkılgan 1 la a- ğmm gökyUztlııe aksettiğini aanmıtJardır. 

lJ o ur r. 
la& tangac;Iıfı nasıl tedavi etmeli? A. 

baba, öjretmenıe elele vererek ço
~telkinler yapmalı .• Açık hava ge. 
ı. erine, eofuk su banyolanna faz. 
"1t thenuniyet vermelidir. Utanan ço. 
\ıır. 9beriya evden çıkmıyan çocuk • 

'-....._ Jlıuaf/tJr Ban 

ProfesUr Ta.ut'ıo 
lblmarf serKlsl 

11aJa Geçen gün açlldıinu haber venlitf. 
'4kademi mimar! IUbeai tefi pro. 
~ Taut•m mimari aergiai 20 hazL 
~. 1938 tarihine kadar açık kalacak-

'-..._.:-:------~~~-
~tt - Namıma yazılı millırllmU 

'iı et~ Yenisini hlkkettirdiğim • 
e&kısinln hükmü yoktur. 

Gemliaüa Umxrbey lcJjyiinMıe 
Baan Bllçvld 

(V. P. 2473) 

Divitten tuJumbacılan yeğit ve başkalarına yardım 
etmeyi eeven Jneanlardır. Belediyeye müracaat ederek 
kendilerinin derhal yangın yerine gönderilmelerini rica et.; 
mi§lerdir, 

Orada kendllerfııe bu ışığın tabii bir hAdlse olclulunu 
izah etmiflerdır. Bu ıureUe tulum bacılar ehnal fecrbıi 
söndtlremedikleri için UzülmUşler, fakat belediye reiai de 
kendJ!erine gUvenllebtlir tulumbacıları oldufu için aeviD.. 
mittir. 

• Kan verenler kongresi 
LI AN vermek için milll f.e§kilAb olan ilk memleket 
F" cenu"QI Afrika lttlhadıdır. 

Yohansbergde kan verme işini kendilerine meslek it
tihaz eden beş yüz kiti bir kongre akdetmişler, itlerinin 
bart halinde ne suretle teşkilatlqtırılacağını göriişm.Ue
Jer, ••KızıJhaç'' la sıkı bir rabıta tesisine karar vermieler· 
dir. 

Sonra lapanya harbi, insandan imlana kan naklinin bu 
ıf1r için fenııt bir zaruret olduğunu ispat ettiğinden bu 
k~ngre.'lin teckll&tı haklcmdıkl kararlarm& büyük bir e. 
~ınmi.vet verilmektedir. 

Amerlkac:la 3 mııvon 
Qmmlvar 

A MERfKADA cehalet ve Ummllikle mtlcadele eden 
bır cemiyet var. Bu cemiyet geçenlerde bir ista

tiat.lk ııetre~iftlr. Bu istatistiğe nazaran 1930 da Ameri. 
ka Birleşik hUk6metleri içersinde okumak ve yazmak bil 
mıyen ,,250,000 iD8aıı vardı. 

Ruzveltin climhurreial olduğu tarihtenberi bu miktar 
yilzde yirmi bet •mlmııtır. Amerikanın en uzak yerlerine 
kadar yqı llerlemit halka okuma, yazına öğretmek için 
&00 öjretmen gö11dermiftir. 

nu öğretmenlerin açtıkları dershanelere bir milyon 
Amerikalı Girmiş ve altı ay içersinde bir imtihan geçire. 
rek diploma almııtır. 

Bugün Birleşik Amerika hükfımetleri dahilinde yalnız 
3,W0,000 ok1ıma yazma bilmiyen insan kalmıştır. 

Hafif * ceza ı 
BABAM beni elimi atete sokarak yanan kömUrleri 

tutmam için zorluyor. Onun için kaçtım. 

İngiliz hava ordusunda bir neferin oğlu, yedi yqında
ld Denia polia komiserliğine gelmiş ve babasından ıikayet 
etmiıtlr. Baba karakola getirilnll§ ve sorguya çekilmi§, a. 
tefin sönmtl§ ve kömUrlerin kararıp soğumuş olduklarını 
lddla etml§ ve: 

- Oğlum, masanm gözünden kırk para çalmııtı, onun 
için kendisini hafifçe cezalandırmak istedim! demiştir. 
Fakat çocuğun ellerinde, yüzünde ve vücudunun bazı yer. 
lerinde ehemmiyetli yanıklar görillmliştUr. Mahkeme bu 
merhametsiz babayı 25 ingiliz lirası para cezasına mah. 
ldUn etmiştir. Adam bu parayı veremezse Uç ay hapeedi
lecektır. 

Mahkemenin b.rarmda çocuğun t.ekrar babymm evi
ne iade edlJeceii de yuıhchr. 

Dün Haydarpap vapurunda bir ço • 
cukluk arkadapma rastlaldım. Hiddetli 
idi. Burnundan ıoluyccdu: 

- Hayrola! Nen vaır? • 
Dedim. İtte verdiği cevap: 
- Bahkpuanna uğradım. ( .... ) ba

lığı aradım, bulamadım. Galataya geç
tim. Oradaki dilkk&nlaıda da yok. Köp
rü kenarında biri bahk satıyordu. Bak
tım, aradığım babklardan var. Çok yük. 
sek bir fiyat söyledi amma, itiraz etme
diın. Kese klğıdma doldurmata batla
dı. İyi ki muayene etmek hatırıma gel· 
di Bir ikisini töyle bir elleyecek oldum. 
Birader, adam bana nasıl balıklar yut
turmafa kalkttmıı bilir milin?. O<Szle. 
ri dCSnmllf, kulak altlcın bembeyu, ko
kuımuı ıeyler deifl mi hepli? Bmlh, 
tablaya burnumu yaklqtmbm. ~ Jcal. 
un boğulacaktım. Adamın czrtlalma 
unJmamak için kendimi güç tuttum. 

Ve bir cipra yaktıktan IOm'a; 
- Bu ne biçim iftir? • dedi. - Bu 

tehirde kokmUf bahk utıhr mı? Her 
tarafımız !deniz. DUnyanm en cilzel ba. 
lıklannın geçit yerindeyiz. Aradıfım 

balık, bu mevsimin en bol bulunan ba
lığıdır. Koskoca Babkpazannda yok. 
Sokr.kta dclapnlar da kokmUflannı 
yutturmak istiyorlar. Bunun sebebi ate
denberi malOmdur.: Balıkçılann, dal
yancılann dalAveraaıdır bu. Mevsimi 
gelen bahklan tutmazlar, bir kaç cUn 
aratırlar. JIOfteriye; "- Çıkmadı be· 
yfm ..• derler • Belki yann obilr gün ilk 
turfandalıklar çıkar.,, Ve zavallı müt
teıi c1e w ~ us san llODra ~YUl'du
ıa be~. 'fiütiifikl .. için atq pahası 
istcldi mi, "'turfandadır, ne yapalım? 

Vereceğiz,, der ve verir. 
Dünyanın bir çok memleketleri için 

ahalinin bahk ihtiyacını temirİ bOyllk 
dertlerden biridir. Faraza Japonlar ba
ht avlamak için Çin ıulannda ve Ruı 
ıulannda dolaımafa, çok defa hayatla
mu tehlikeye aokmala mecbur olurlar .. 
Balık avı, Uzak Şarkta, Ruı • Japon 
mücadelesinin mevzulanndan biridir. t
talyanlar, ya bizden balık alırlar, yahut 
gemilerini Kanarya a:ıaıardıa Şarki Af
rika müstemlekelerine gönderip avla· 
nırlar. Paria, Bertin, Pqte gibi, Viya· 
na gibi, iç Avrupa fChlrlerinde lalçılı 
bol tath su balığı yenir. Bin fedaklrbk. 
la deniz layılanndan getirtilen tue ba
lıklar tabii kibar umfm yeyebllecelf 
lüks ıeyJerden sayılır. Halk konaerve • 
lerle, tmlu babldarla kifafı nefaeder. 
Bizde ise balık hem boldur, hem de av
lanma11 kolaydır. Bayle oldup Mile, 
lstanbulda balık yeyebilmek, hattl çolc 
defa bulabilmek mühim mesele. bmir· 
de de mesele böyledir. 

••• 
ArkadafIDUn tiklyeti, latanbullula. 

nn devamlı ve çok hakh umumi fiktyet
leridir. Hükfunetin bu ite nihayet el 
attıimı biliyoruz. bmirde, tıtanbulda, 
Trabzonda ve bUtiln layılarmmda 

etüdler yapılmaktadır. İzmir belediye 
reisi hazırladıfı raporda bmirin bahk 
derdini şu esasta topluyor: 

1

'Giizelyahdıın Kilizmana kadar uza. 
yan 15 kilometrelik sabada mevcut v.cU 
dalyanları ve bpııb dalyanlar iki kiti· 
nin elindedir. bmirde bahtın yU.zde 
doksanı bu dalyanlarda elde edilebilir. 
Dalyancılar balıklan en bol olduklan 
zimanda dalyanlara sokmanm yolunu 
buluyorlar Vıt balık mevsimi seçince 
azar azar piyasaya çıkanp yüksek fiy.at
la 1&tıyorlar. Mevsimde pyet aemia ve 
yağh ola-t·ak dalyana hapsedilen balık. 
lar, mahdut bir saba dahilinde akıtıp 
kalınca gıdasızbktan zayıflamakta ve 
lezzetlerini kaybetmektedirler.,, 

Fellkete bakın- Koskoca tamirin 
gırtlağına iki, üç kiti oturmuı; febro 
nefeı aldırmıyorlar: 

~ D..,.,,.ı 1 lndtlc 
Kmta DAVUD 
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Yazan: Gcrald Kelton - 4 - Çeviren: F. K. 

Güzel kadın, meçhul adamdan 
emır telô.kki edil}or qibil}di 

Denis, genç dostunu kırmak istemi. 
yererek kaçamaklı bir cevab verdi: 

- Ben bu işte çok fena bir hake
mim. 

- Fakat şiirlerimdeki fikir yüksek
lığini ve samimiyeti takdir etmiş ola
caksınız. 

Denis sinirlenmişti: 
- Mademki ille fikrimi öğrenmek 

ıstiyorsun, açıkça söyliyeyim: şiirle. 
rinizin hiçbir manası yok! ben bir şey 
anlamadım. 

Güssi buna kızacağı yerde bilakis 
memnun olarak: 

- Bravo! dedi. lyi anlamışsınız. 

Herkesin göreceği ve anlıyacağı şey • 
den bahsetmek hakiki sanatkarın te . 
nezzül edeceği şey değildir. 

Denis taarruza geçmekten başka 

çare olmadığını anlamıştı. Fikrini u
zun uzadıya anlattı. Şairliğinin beş pa-

ra etıniyeceğini açıkça söyledi. Güssi 
evvela hafiften itiraz ettiyse de muha
tabı üzcrmde bunun hiç tesiri görül • 
medi. Den is nihayet şu neticeye geldi: 

- Şairlikten derhal vazgeçiniz. 
Güssi boynunu büktü: 
- Pek ala. Mademki siz ve babam 1 

ısrar ediyorsunuz, sözünüzü dinliye • 
ceğim. Afrikada vahşi hayvan aVIna 1 

çıkmak niyetindeyim! 

- O da nereden çıktı? 
- Ne yapayım? Sanat aşkımı öl. 

dürmek için bana meşgale lclzım! 

- Muhakkak seyahate çıkmak isti
yorsamz Monte Karloya gidin. 

- Monte Karloya m1? Mayısta mı? 

Iyi ama dostum, bu mevsimde orada 
inler cinler top oyna.rt~~-

- Yok canım, o kadar da değil. Ben 
de oraya gitmek istiyorum. 

Güssi scvinc!i: 
- Sahi mi? o halde fikir fevkalade. 

Beraberce otomobille gideriz. 

- Çok mütecssifim, fakat buna im
kan yok. Bir haftadan önce L<mdra -
dan ayrılamam. O zaman seyahati ka. 
radan otomobille yapmıya vaktim ol. 
mıyacak. 

- Monte Karloya ne zaman gitmek 
niyetindesiniz? 

- Tam sekiz gün sonra orada bu. 
lunacağıın. 

- Peki. O halde ben Rols Roysum
la. yalnız olarak yola çıkar ve sizi o
rada beklerim. 

- Yalnız başınıza Monte Karloya 
kadar gidebileceğinizden emin misi -
niz? 

- Tabii. Ben tecrübeli bir seyya • 
hım. Esasen otomo-!Jil klübünden se. 

yahat güzergahını tayin etmesini isti. 
yeceğim. 

- Pek ala. İki gün içinde paspor
tunuzu ve otomobil için triptik alabi
lirsiniz. Gelecek hafta çarşamba günü 
Monte Karloda buluşacağız. 

- Mutabıkız. Ben sizi istasyonda 
beklerim. 

m 

Çfüssi neşe içinde seyahate başla- 1 
mıştı. Fransada otomobille ilk seyaha- / 

ti değildi; Bulonya . Paris arasında, 
arkadaşlarıyla iki defa otomobil seya

hati yapmıştı. Bununla beraber yeni 
seyahati ona büyük bir macera gibi 
geliyordu. 

İlk geceyi Orleanda geçirmek tasav
vurundaydı. Fakat asfalt yollarda ev
v.:!lce tahmin ettiğinden daha süratli 
gitmek inıkfuımı bulduğu için bu şehri 

öğle üzeri geçti ve iki yüz kilometre 
ötede Mulen kasabasında geceledi. Pa. 
r~s oteline inmişti. Henüz esyyah mev. 1 

sınıi başlamadığı için otelin garajında 
ancak bir otomobil vardı; güzel bir 
"Vuazen" ... 

Banyodan sonra yemek salonuna in
di. Garajda gördüğü lüks otomobilin 
sahibini görmeyi merak ediyordu a -
ma yediği yemeğe karşı duyduğu a
laka bu merakın kat kat fevkindeydi, 
çok acıkmıştı. 

Yemek salonu tenhaydı. lki zabit, 
bir papas, üç de sivil tabldota otur • 
muşlardı. Güssi için bir kişilik bir ma 

sa ayırmışlardı. Diğer küçük bir ma. 
-~~-, '"':.:.--:...-.&..-..- ~::s-·• o·-· ....... e ... 

da, yemek telişıyla pek dikkatle bak
madığı geuç bir kadın oturuyordu. 

Yemeğini ısmarlayınca başını kal -
dırıp baktı ve öyle heyecanlandı ki, 
içmek için seçtiği şarabın markasını 

unuttu! "Aman yarabbi ne güzel ka. 

dm!,, diye düşünüyordu. Dünyada on. 
cian daha güzel bir kadın mevcut ola
bileceğine bile ihtimal veremiyecek 
derecede coşmuştu. Yemeğini rahatça 
yiyemedi. Gözü hep yandaki masada 
kaldı. 

Genç kadın sarışındı ve hakikaten 
harikulade bir güzellikteydi. 

Meçhul kadın yemeğini bitirip aya
ğa kalktığı zaman henüz çerezde bu -
lunan Güssi meyvayı alelacele yedi. 
Genç kadın oturduğu zaman göründü. 
ğünden daha uzun boyluydu. Bacak • 
ları gövde kısmına nispetle daha u -
zundu. Bu onun yürüyüşüne çok zarif 
bir eda vermekteydi. Güssi hemen o-

nun peşinden dışarı çıktı ve genç ka
dını otelin küçük salonunda buldu. 

Meçhul kadınla muhakkak tanışmak 
emelindeydi. Her zamanki gibi delice. 
sine aşık olmuştu. Yerinde başkası ol. 
saydı, takdim edilmediği bir kadına 
yaklaşmaya tereddüd ederdi, fakat 
Güssi cüretlidir. Yaklaştı, selamladı 

ve: 
- Ne güzel hava! dedi. 
Genç kadın okuduğu kitaptan ba. 

şını kaldırıp karşısındakine baktı. Şa

şırdı, tanıdık bir sima ile karşılaştığı 
zanniyle dudaklarında beliren sevimli 
tebessümü derhal kayboldu. Kaşları 

çatıldı ve tekrar kitabını okumaya ko
yuldu. Kendisine hitab eden adamı hiç 
görmemiş gibi sakin kaldı. Arkasrm 
dönmeye, aksi bir laf söylemeye lü • 
zum görmedi. O yokmuş gibi hareket 
etmekle iktifa etti. 

Güssi bu işin acemisi değildi, atla. 
dığını anlamakta güçlük çekmedi. 
Kendine bu kadar hakim olan bu 
genç kız iyi terbiye görmüş, mümtaz 
biriydi. Yanlış adım attığını anladı ve 
fena halde utanarak kıpkırmızı oldu, 
kekeledi: 

- Affınızı dilerim. 

Utancından otelde duramadı, he -
men dışarı çıktı. Mulen, panayır mev
simi dolayısiyle ,geceleyin bile çok ka
labalıktı. Güssi kalabalık arasında 

dolaştı. Sirke girdi. Nişan atma bara. 
kalarmda meharetini tecrübe etti ve 
saat on bire doğru nişan atma baraka. 
sında kazandığı çocuk oyuncağına 

benzer eşya ile otele döndü. 

. ;:ukarıya çıkmak üzere salona gir- \ 
i11rt'1 ...,o"""'"'n- ftt.----ı · 1 .._ ~ _ ... - .. 

gelerek fena halde utandı. Biraz sar -
hoştu ve koltuğundaki eşya onu epey 

gülünç bir hale sokmuştu. Genç kadın 
yalnız değildi. Yanında orta yaşta, 

iriyan bir adam vardı ve kadına bir 

şeyler anlatıyordu. Söyledikleri mü
him şeyler olmalıydı ki, kadın masa. 
nm üstüne koyduğu bir kağıda müte. 

madiyen not alıyordu. Güssi şöyle bir 
göz attıktan sonra yavaş sesle konuş-

malarına devam ettiler. Güssi lisan 
bilmemekle berabei" onların içeri gir

diği zaman konuştukları lisandan ba§

ka dille muhavereye başladıklarını 

far ketti. 
Güssi bir masaya oturup bir viski 

soda ısmarladı. Bir gazete okur gibi 
yaparak onları tetkik etti. Erkek, 
genç kıza emir veriyor gibiydi. Mü. 
IS.kat uzun sürmedi. Erkek ayağa kal. 
kıp genç kızın parmak uçlarrm öptü. 

(Devamı var) 
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Yal~alüll: Ma ~a 

Mahkumlar ekmek içinden, sa
bundan zar yaparlar, bunlarla 

barbut oynarlar 
-27-

Günler, yeknasak bir dekor içinde 
geçtikçe, mecburen muhite intibak et
ti. Kendisine bir kc:ıç arkadaş edindi.. 
Paralı olduğu için çabuk ahbap buldu. 
Bir kaç yoksul ve zavalJr mahkum, et
r:tfını sardılar. Bir taraftan yemekleri -
nl pişirip, yatağını sererlerken, bir ta
rıııftan da pohpohlamrya başladılar. 

Pchpoh koltuklarım kabarttı. Koğuş. 
ta parasiyle hakim olduğu kadar, zart 
zurtla da hükmetmek istedi. Biraz da 
muvaffak oldu. Bunun üzerine idare 
onu ( damağ<)Sı) yaptı. 

Bu tevcih karşısında büsbütün gemi 
azıya aldı. Yalnız kendi koğuşuna de
ğil, bütün hapisanedeki mahkumlara 
hükmetmek arzusuna kapıldı. Onlara 

• da amiri mutlak olmak istedi. 
Kuman hiç sevmezdi. Bunun için 

kendi koğuşunda kuman kökünlden kal
d trdı, kimseyi oynatmadı, oynayanları 

haşladı, id,•reye haber verdi, cezalan • 
dırdı. 

EKMEK iÇiNDEN, SABUNDAN 
YAPILAN ZARLAR 

Hapisane idaresi her hususta olduğu 
gibi, kumar hususunlda da çok titizdir. 
Kumar oynayanları cezalandırır. ikide 
bir koğuşları basar, <'.lraştırma yapar, 
zar ve kumar oynamak için işe yaraya
cak ne bulursa alır. Fakat, bütün bu sı. 
kı te<lbirlere, sıksık araştırmalaıra rağ
men, mahkumlar ekmek içinden, sabun
dan zar yaparlar, bununla barbut oy -. 
narlar. 

..LUi:U e uuua ne yctp:.ııır. 

Sc.ıbunu mu vermesin?. 

E.kmek mi dağıtmasın?. 

Bu itibarla içerde "kumar oynansa 
bile, bu işte hapisane idaresinin gevşek
liği, idaresizliği, tedbirsizliği kat'iyyen 
mevzuu bahsolamaz. 

Ömer idarenin kendisine gösterdiği 

teveccühten cesaret aforak, yalnız ken
di koğuşunda değil, hapisanenin biç 
bir koğuşunda kumar oynatmamak, 
oynayanlarla mücadele etmek arzusuna 
düştü, idare de, bu kötü işin önüne 
geçmek istediği için, Ömere bu eırzu • 
sunda müzaheret göstermeğe başladı. 

ÖLÜM CEZASI 1 

Omer mücadeleye başladı. Girdiği ko
ğuşta, gezdiği, dolaştığı köşede kumar 
oynayanlara rastladıysa, oyunu bozdu, 
dağıttı, oyn<ıyanları idareye haber ver
di. 

l !çerde, kumar oynanmasını istiyen, 
Ömer gibi varlığı olan, onun gibi nü
fuzlu, gözü pek damağalan da vardı .. 
Ömer, nasıl kuman kaldırmak istediyse, 
ötekiler istemedi .• O, işi azıttıkça, öte
kiler büsbütün içerlediler. Sinirlendiler. 
Nih<'.lyet Ömer hakkında şu karan ver
diler: 

ölüm! 
Ve bir ak§aml .• 
Yağmurlu bir ilkteşrin akşamı, Ö

mer, kolları arkasında ,apdesaneye gi
derken, apansızın üstüne çullandılar, 

bıçakla, kC)I'nına, böğrüne şöyle dürtü 
dürtü verdiler, ö1dürdüler ! . 

HAP!SANELERDE BIÇAK NASIL 
YAPILIR? . 

Ömeri öldürdüler, dediğim zaman 
elbette ~eıştrdrnız .. İçerde ne ile ve na
sıl adam ötC:ürülebilir, diye hayr~tler 

içinde kaldınız ve hapisanede silah bu
lunduğuna şaştınız, bunu bir türlü ka

fanız, havsalanız almadı değil mi?. 

Haklısınız?. 

Hayretinizi izale etmek için, mah
kumların nasıl silah tedarik ettiklerini 
anlatayım: 

İstibdad devrinde ve onu takip eden 
yıllar içinde, hapisanelere muhtelif §e· 
killerde silah sokulurdu: 

Fırınlarda hususi surette yc:ıpılan mü 
fmnlarda hususx surette yapılan mü-

teaddit okkalık ekmeklerin içine ta

~flfcf~1Ç'lıe"rYii' uslierrrıraı1urarkenoü'ı:: 
duklarx silahları rüşvet mukabilinde gör 

memezliğe gelerek içeriye sokmaya de
lalet etmek suretleriyle .... 

idare gevşek, devir rüşvetin gırla 
gittiği, mühim roller oynadığı mutlaki. 
yet !devri olduğu için, hapisanelere 
her türlü yasak eşya girebiliyordu. O, 
uğursuz yıllarda, hapisaneler, bilhassa 
İstanbul hapisanesi bir külhanbeyi oca. 
ğından başka bir şey değildi. Koğuşlar
da alenen esrar içilir, nargile ateşlenir• 

di. 
Acar ve azılı katiller, hapisaneyi kı· 

sım kısım aralarında taksim ettikleri 
için, hepsi ayrı ayn, kendi hakimiyet. 
leri altında olan yerlerde kumar oyna· 
tırlar. Tıpkı bitirim -kumar oynatılan 
kahvelere, bilhassa barbut kahveleri• 
ne külhanbeyleri bitirim lderler • yerlc
dnde olduğu gibi (mano) alırlardı. 

(Devamı var) 
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- lspanya'yı, son siyasi hadiseler yüzünden terkettiğinizde 
hiç şüphem yok; babamın oraya gönderileceği söyleniyor; bu 
haber tahakkuk ederse orada size iyiliğimiz dokunabilir; bir 
mahkumiyetiniz varsa onu affettirebiliriz. 

- Bana iyilik etmek kimsenin elinde değildir, diye cevab 
verdi. 

- Ne gibi, dedim, siz mi hiç kimsenin himayesini kabul et-
mek istemezsiniz, yoksa bir imkansızlık mı var? 

Eğilerek ve beni sükuta davet eclen bir eda ile: 
- Hem o, hem de o, dedi. 

Babamın kanının damarlarımda göğTediğini hissettim. Bu 
kadar azamet beni çileden çıkardı, Henarez efendiyi kendi hali. 
ne bırakmak istedim. Fakat. kardcşçiğim, kimseden hiçbir şey 
istememek de doğrusu güzel şey! bir fiil tasrif ederken içim
<len de: "<lemek bizim dostluğumuzu bile kabul etmiyecek,, dL 
yordum. 

Bunun üzerine durdum ve zihnimi işgal eden fikri ona da 
söyledim ama bu sefer İspanyolca söyledim. Henarez bana ga. 
yet nazikane bir tavırla hislerde bir müsavat bulunması lazım
geldiğini, ·halbuki bu müsavatın bulunmadığını, demek ki sua
limin tamamiyle lüzumsuz olduğunu anlatt. 

- Müsavattan maksadınız hislerin kar~ılıklı olması mı, 

yoksa içtimai seviyelerdeki fark mı? dedım. 

Onu. artık son derece sinirime dokunmaya başlıyan o ciddi, 
ağırba~ıı halinden çık~rmak istiyordum. Yine o korkunç gözle. 
rini kaldırdı, ben yine gözlerimi eğmiye mecbur oldum. Kar
deşçiğim, bu adam çözülmez bir muamma. Bana, sözlerimin 
bir ilanı~k olup olmadığını sorar gibiydi: gözlerinde öyle bir 

Çeviren: lt\D lYI ır lYI D O~ !hl ~ lF A cç; 
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bahtiyarlık, bir gurur, kararsızlıktan, şüpheden doğan bir ha. 
lecan vardı ki yüreğimi parçaladı. Fransa'da fazla bir ehem. 
miyet verilmiyen bu gibi işve oyunlarının, bir İspanyol için 
tehlikeli bir manası olabileceğini anladım ve süklüm püklüm 
kabuğuma büzüldtlm. 

Dersi bitirdikten sonra bana selam verirken gözleri sanki: 
''Bi.r zavallıyla böyic oynamayın!,, diye yalvarır gibiydi. Her 
zamanki ağtr başlı, mütekebbir tavırları bırakıp böyle birden
bıre bu ed:::.yı takınması bana çok tesir etti. Düşünmesi de, 
söylemesi de gayet ağır değil mi? bana öyle geliyor ki bu ada
mın görJü, muhabbet ve şefkat hazineleri ile dolu. 

IX 

Madanı dö Z'Estol'ad'dan ılladma:::el dö Şoliyö'ye 

llkk<inıın 

A RTIK her şey olup bitti, yavrucuğum, sana bu 12:ektub.u 
madam dö l'Estorad yazıyor; ama aramızda degışen bır 

şey yo!ı:, bir kız eksildi, işte o k:ıdar. Hiç üzülme, ben bu i~ 
çılgıncasına değil, iyice düşünüp taşındıktan sonra razı old~' 
Benim hayatım artık tayin edildi. Böyle çizilmiş bir yolda Y'~'. 
l'Üyeceğimı bilmek hem kafama, hem de huyuma uygun gell 
yor. Hayatın tesadüfleri dediğimiz ~eyleri, büyük bir azim, af• 
tık bir daha bozulmamak üzere bir kıvama soktu. 

Bizim tntulup altın edilecek topraklarımız, süslenecek, ~ 
zelleştirilecek bir evimiz var; benim idare edilip sevimli bir 11~( 
le getirilecek bir ocağım, hayatla barıştırmam Iazımgelen bl 

kocam var. Hiç şüphesiz bakılacak bir ailem, büyütülecek ç~ 
cuklarım olacak. Ne yapalım? herkes de hayatının büyük ll t 

. 1 ·t ı:gveı ) ecanlarla dolu muhteşem bır şey o masmı ıs eme~ ya. ııı' 

ruhu da, fikri de genişleten o büyük arzulara, benım h~~~ıe• 
dığım hayatta yer yok; fakat belki de ancak görünüşte bö) !• 
dir, çünkü vaktiyle seninle beraber sonsuzluk denizine sal''e 
diğimiz gemileri yine orada yürütmeme kim mani olabilir? 

. ··~il~ 
Ama zannetmem ki kendimi feda edip bağladığım o kU ti~ 

şeylerde ihtirastan eser yok. Fırtınalar elinde oyuncak ol:ıı1 .e 

zavallı bir adamı saad_:te inandırmak vazife~i. güzel b~. i_~ti~ii~ 
hayatımın yeknasaklıgını gidermey~ yetebılır. Çok.~~~ .0ı~ 
ve kendimi ıstıraba mahkfun etmediğimi, bilakis bir ıyılık Y 
tuttuğu.mu gördüm. 

11
, 

İtiraf edeyim ki ben Lui dö l'Estorad'ı, birayak sesi dll~\I' 
Jur duyulmaz kalbimizi çarptıran, sesin en ufak bir ihtizaz! &: 
yulunca en derin heyecanlara düşüren bir aşk ile sevmiyo~ll 
fakat hoşuma da gitmiyor değıl. 

'(Devamı var) 
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Üniversiteli gençlere 
ucuz ve konforlu 
yurtlar açmahyız! 
~ B~tar.afı 5 incide \ mek isterlerse onları kapıcı götlirU . 

la.n klğıtlarla stvanmıa. ['avanla.n yi- yor. 
ne kağıtlarla kaplı .• Kireçleri dökül. "İstanbul yurdu" Saraçhanede Sey. 
milş ıslak lekeli duvarla.n renkli aba- han apartmıar.mdadır. Mütekait bir 
jör kağıtlarile sUslemişler.. aile~e aitt~r. Dokuz talebesi ayda 19 

Medresede kimsesiz, geçimi kıt ta - ar lira venr. 
!ebeler pek çok. Belediye ancak "Kocaeli yurdu" Kadirgadadır. Er
yoksul talebeye bakabiliyor. Üniver - keklerle kızlar ayni binada, ayrı kı
site rektörlüğü de diğer bir talebeye sımlarda bulunuyorlar. Bu yurd yurd
üç ayda 25 lira. veriyor. Burada elek- larm en ucuzudur. Fakat yalnız Koca. 
trik yok. Vaktiyle tesisat yapıldığı elili gençlere mahsustur. Her talebe. 
halde sonraları her nedense kaldırıl- den ayda 10 lira alınır. 
mış şimdi çocuklar gaz lambalarının Bu yurdlar üniversite talebesine ki. 
isli 'ışıkları altında ders yapıyorlar. 1. fayet etmiyor. Ayni zamanda onları 
çecek suları da yok. Bir terkos olsun rahat ve sükun içinde barındıramıyor
getirtilmemiş. Medresenin sarnıcına lar. Konforsuzdurlar. Muntazam mü
dolan yağmur suları, Kur~unlu medre. talea odaları, oturma ve istirahat sa.
senin kurşun borularından süzülerek !onları §Üphesiz ki yok. Talebenin is. 

k tediği kitabı veya gazeteyi alıp oku. a ar. 
Onların da kendilerine göre bir ya- ması için birer kütüphaneleri, temiz. 

şayışları var. Dersten hariç zamanla- lenmesi için banyoları, duşları bulun
rı daha ziyade bu odalarında geçiyor. muyor .. 
Havaların sertleştiği günler çalışacak- Sabah kahvaltıları umumiyetle za
ları dersin kitabını veya notunu alıp yıftır. Öğle ve akşam yemekleri iştiha 
Fatih kütüphanesine gidiyorlar,. Ak • vermez. Talebeler kışın bir tek soba -
§amları ayni fakülte arkadaşları bir nın etrafına dizilirler, sonra buz gibi 
odada toplanırlar, konuşurlar, dertle. yatakhanelerindeki buz gibi yatakla. 
şirler, münakaşa ederler. Ve memle • rma girerler. 
ket türküleri söyliycrek eğlenirler. Ha 20 - 22 lira çok bir para görünmez. 
va almak. gezmek ihtiyacını duyarlar- Fakat bu ücret fazladır. Ekserisi orta 
sa Şehzadcbaşma kadar çıkarlar. halli memur çocukları olduğundan ai. 

Medresede oturanların en zengini lelerinin gönderdiği 25 - 30 liranın 20-
ayda 25 lira ile geçiniyor. En fıkara - 22 lirasını yurda verirlerse geri kalan 
sının eline geçen para 10 liradan faz. la bir sürü ihtiyaçlarını nasıl tatmin 
la değildir. Hiçbir geliri olmıyanlara etsinler? 
da galiba kendi aralarında bakıyorlar. Otellerde kala.ılların geçimleri öte-
~· kilerin aynidir. Fakat onlar pansiyon 

- Yemeğinizi de kendiniz mi pişi. hayatına otel hayatının tercih edile • 
riyorsunuz? dedim. bileceğini söylüyorlar. Ermeni, Rum 

Biri: kadınlarının titizliklerini çekemiyen . 
- Evet, dedi. Kendimiz pişiriyoruz. ler otel odalarında yatmayı daha sa. 

Hatta çama~ırlarımızı bile yıkıyoruz. kin bul~yorlar. 
Ama içimizde lokantadan yiyenleri - Bcyazıtta Bitlis otelinde, Sir
miz de var. Çamaeırlarmı buradaki kccide bir iki otelde yatanlar gecesine 
fakir kadınlara yıkatanlar da oluyor. 25-30 kuruş veriyorlar. Boş vakitleri
Herkcsin kesesı neye müsaade eöerıoe? ni de kıraathanelerde geçiriyorlar. 
Sabah k~valtılarını iyi ve munta - Bcyoğlunda. iyi evlerde pansiyoner 
zam yapamıyorlarmış. Lokantadan olan iiniversitelilerin yaşayışları daha 
yemek yemek onlara pahalı oluyor • iyidir, daha rahattır. Çünkü zengin • 
muş. Bol ve temiz gıda alamıyorlar • · dirler. İyi yerler, iyi gezerler. 
mış. 

1stanbulda tahsilde bulunup da lo. 
kantadan yemek yemek mecburiyetin
de kalan herhangi bir talebeye sorun. 
Siı.e lokantaların yemeklerinden 
memnun olmadıklarını söyliyecekler • 
dir. Bütün bir seneyi nasıl mide bo. 
zukluğu ile geçirdiklerini anlatacak -
lardr. 

Yüksek muallim mektebi ile ona 
bağlı olan halkevinin yurdu, Tıb tale
be yurdları hariç olmak üzere lstan. 
bulda hususi ellere ait, küçük teşek. 
küllerin açtıkları birçok yurdlar var. 
Bu yurdlarda yüzlerce üniversiteli bu
lunuyor. 

"Ege yurdu" kızlar kısmı, erkekler 
kısmı olmak üzere iki a)TI muhitte 
kurulmu§tur. Bunları "İzmir lisesin -
den yetişenler cemiyeti,, tesis etmi§. 
tir. Önce yalnız İzmir lisesinden me
zun olanlar buraya alınırdı. Şimdi baş. 
ka. §ehirlcr çocuklarını da alıyorlar. 
Ayda yirmi liraya yemek ve yatmak. 

Kızlar kısmı Lalelide iki büyük a
partmıanda. İzmir lisesinin çok de. 
ğerli ibir öğretmeni olan bayan Saa. 
det burayı idare ediyor. Ege yurdları 
Ytırdlarm en rağbetlisidir, çok kala . 
balıktır. Kızlara yurd kapısı dokuza 
kadar açıktır. Herkes bir mektep di • 
siplinine tabidir. 

"Temiz yurd" Saraçhnnebaşrnda, 
Nefer sokağında eski büyük bir ko -
naktadır. Ve bir karı kocaya aittir. 
On altı genç krz 20 §er lira veriyor -
lar. 

''Toros kız talebe yurdu" nda tale
be ayda 11 liraya yalnız yatar. Geçen 
se~c talebesine yemek beğendireme. 
~ış, şimdi talebeler yemeği dışarda 
Yıyorlar. Bcyazıttaki İstanbul lokan . 

ıta__sına dn 11 lira \'eriyorlar. D<!rnek ay 1 
l°'I 2? l ' a· ı:. - ıra e ıyor. Bu yurdun Sehza- . 
debaEtının arka sokağında bulun;n ko-1 
caınan ahşap bir binası var. Kürük 
bahçesi, karanlık los koridorları bu- : 
rayı b' ı h ır yurddan ziyade metruk bir i 
k aneye b nzetiyor. Kapıları gece 8 de 1 

apanır. Genç kızlar sinemaya git • 1 

:/o * :/o 

Nasıl eğlenirler? Eğlenceleri neler. 
den ibarettir? Her gün sinemalarda, 
Beyoğlu caddelerinde yüzlercesine 
raslanır. Kız talebelerin, erkek talebe
lerin kendi hayatlarına göre eğlence
leri vardır. Bunu daha iyi anlamak i
çin yurdlu bir gençle konuştum: 

- En ziyade nasıl ve nerede eğle • 
nirsiniz! dedim. 

- Param olunca her yerde eğleni . 
rim. 

- Paranız olunca ne yaparsınız? 
- Evvel§. bara giderim. 
- Her genç muhakkak bara gider 

mi? 
- Bilmem. Ben haftada bir, on beş 

günde bir giderim. Buralara dadan • 
mak fenadır. Öyle arkadaşlarımız var 
ki hemen her gece gidiyorlar. 

- Başka? 

- Haftada iki defa Beyoğlu sine-
malarından birine, tiyatroya bazı ak
şamlar nrkadaıılarla (}arkı dinlemeye 
giderim. 

- Bunların içinde en fazla hangisi-
ni tercih edersiniz? 

- Musiki dinlemeyi. 
- Yurdda radyo yok mu? 
- Hayır, yoktur. Bu ihtiyacımızı 

kahvelerde telftfi ediyoruz. 
Yine yurdlu olan genç bir kızla ko. 

nuştum. 

- En ziyade nasıl ve nerelerde eğ. 
lenirsiniz? 

Düşiiniiyordu. Onu en çok eğlendi. 
rccck ~eyin ne olduğunu bir türlü bu
lup söyliyemiyordu. :'\eden sonra: 

- Şey, ıJey diye cevab verdi, sine-
maya giderim. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Arkadaşlarımla eğlenirim. 
- Nerede? 
- Yurdda ... 
-~asıl? 

Sustu. Artık hiç cevab vermiyordu. 
Kt>ndı hususi işleriyle meJ3gu1 olmak 
e~:ıencelcrindcn biriymiş. 

Kimya talebesi olan başka bir bayan I 
söylüyordu. O da Kumkapı evlerin -

Yuoaoistanda 

Atletizm 
haftası 

Atina, 6 , (A.A.) - Gazeteler, atletizm 
haftası münasebetile Yunanistanm her 
tarafından Atinaya gelmiş olan onbin 
atletin dünkü tezahürll!"rinin haşmetini 
ve kalbe ferah ve gurur verici mahiyetini 
tebarüz ettirmektedir. 

Atletler, kralın huzurunda bir geçit rse 
mi yaptıktan sonra Zappion sarayına 

gitmişler ve başvekil Metaksası alkışla
mışlardır. 

Baş\·ekil Metaksas, söylediği bir nutuk 
ta, atletlerin bu parlak toplantısından 

ve ayni zamanda atletlerin, milli idealle
ri müdrik bulunduklarını isbat eden his. 
siratamdan dolayı memnuniyetini izhar 
etmiş ve atletizmin meziyetlerini ve he. 
defini izah eyledikten sonra bütün genç 
!erin, bugünkü devletin temsil ettiği ide
allere malik sağlam ruhlu ve sağlam be
denle atlet olmaları Hlzırngeldiğini ileri 
sürmüştür. 

Atletler, başvekili ~iddetli alkışlamışlar 
ve bilahare hep birden milli marş söyle. 
mişlcrdir. 

--0--

0tomobil Ralli 
yarışı 

Atina, 6 .(A.A.). - Balkan otomobil 
Rallisinin galipleri şunlardır: 

1 Manikatides (Veliaht kupası), 2 -
Berlesko (Elpa kupası), 3 - Husnik 
(Atina cemiyeti kupası), 4 - Papado 
pulos (Kristi kupası), 5 - Bayan Papu 
(Elpa kupası), , 

Futbol 
Merkezi Avrupa 

kupası 
Roma, 6 (A. A.) - Kupa şa.mpiyo.. 

nu Juventüs takımı lig maçlarında i
kinciliği almıs olduğundan "İtalya" 

lig maç:larında birinciliği, ikinciliği, 
üçüncülü~ü alan takımlarla kupa şam
piyonunu iştirak ettirecektir. 

Dördüncü ekip olan Cenova takımı 
da merkezi Avrupa kupa maçlarına 
iştirak edecektir. Bu itibarla birinci 
turda Cenovanın !sparta ile karşılaş. 
ması büyük bir ihtimal dahilindedir. 
İlalyanları temsil edecek olan diğer 
Uç takım, Jüvenlüs, Ambrosiana ve 
).füfınodur. 

J-\~·kCJ~o~ 
r --~ 'i1fr ..,... ------ ~ . 

den birinde pansiyonerdi. Dertli dert. 
li: 

- Evet, bizim için gezecek, eğlene. 
cek muhit, yer yok. Diyordu. Gündüz 
akşama kadar dersten gözümü açamı. 

yorum. Bir parça boş vaktim olunca ne 
yapacağımı bilmiyorum. Genç kızlar 

dışarda nasıl eğlenebilirler, vakit ge-

çirebilirler? Pazar günü sinemaya gi
demezsin, kahveye gidemezsin, fena 
bakarlar. Geceleri yalnız değil, dört 
beş arkadaşla kalabalık caddede ra
hat rahat dolaşamazsın. Tiyatroya, si. 
nemaya gece giderken iyi ama, aile. 
siz, büyüksüz dönüş iyi olmuyor. Ta. 
lebc çayları baloları da olmasaydı, ha
yalımrz pek sönük geçecekti. 

Bir üniversite!i nasıl eğlenir? Bu 
kolay izah edilemez. Esasen ben de bu 
işi idc:ılize edecek değilim. Yalnız bü
tün üniversitelilerin derdi olan bu me
selelerin halledilmesine imkan vardır; 
fakat çok zor olduğunu söyliyebili • 
rim. ' 

Yüksek tahsil gençliğinin metodsuz, 
konforsuz bir hayatı var. Onlar ken . 
dilerine pahalıya mal olan bu hayat. 
larmd:ın kurtulmak için, disiplinli de
ğil. metodlu bir hayat temin edecek 
ucuz. konforlu yurdları, hasretle, İ§ti
ynkla özlüyorlar ve bekliyorlar. 

Nerim.an Hikmet 

-- - - --- --

"Kendilerini devaynasın
da gören sporcular,, 

Yazan; 
insanların hemen hepsi yaradılıılan 

itibariyle der~ce derece megalomandır
lar; yani kendilerini dev aynasmda 
gördükleri cihetle kusurlarmm farkın
da olamazlar ve lcazip §Öhretlerini ebe. 
dile§tİrecek kadar gaflet gösterirler. 
Fakat bir çoklarımızda bu büyüklük id
diası ancak bir nüve halindedir. Bina
enaleyh nazan dikkati celbetmez ve 
normal sayılır. 

Sporcular da bu kaideden. bu ruhi 
haleti göstermekten kurtulamazlar. E
sasen spor, gençlik heyecanlarını, ruh. 
lannı yatııtıran bir meşgale olduğuna 
göre bazı gençlerin de sırf şöhret ve 
isim kaygusiyle oına sarılmalarr çok ta
biidir. 

Vazifesini hakkiyle yapan ve mensup 
olduğu cemiyete velev ki bir çakıltaıı 
kıymetinde bir eser veren her insanın 
övünme hakkı inkar edilemez; bu te
zahür ve bunun duyumu takdirinde du
yulan zevk, ruh fabrikasının aşağı yu. 

kan tabii mekanizmalarından biridir. 
Futbolcü veya atlet, güreşçi veya 

boksör gibi her sporcu ferdi veya içti
mai bir gaye ile ve metod dahilinde bir 
enerji sarfettiği zaman kabiliyetine gö
re muhakkak bir eser vücuda getirir. 
Bir kere fert itibariyle kuvvetli ve 
sağlam bir vücuda sahip olur ve dola
yısiyle ahlak bakmımdan memleketine 
kar§ı da bir vazifesini yapıwş olur: 

Sıhhati konıma vazifesi!.. 

O halde kendini spora veren ve mü. 
tenasip ve çevik bir vücut kazanan her 
genç için normal hudutlar dahilindeki 
gururu ve neıesi hakkıdır. Ne çare ki 
bazı sporcularnnızın ve bilhassa zaman 

zaman sahalar üstünde çılgınlıkla allaı
lanan bazı genÇlerimizln bU Jla&da sui
istimal ettiklerini ve kendilerini lüzu • 
mundan fazla dev aynasında görerek 
nazlandıklannı duyuyor ve görüyoruz. 

Daha geçen gÜn ıbir futbol klübünün 
idarecileriyle bir masa ha§mda dertle. 
şirken topunun birden yürekleri sızla -
narak şikayet ettikleri bir oyuncu, çok 
kere güzel oyunlariyle bizi heyecanlara 
düşürmü, olan bir klas oyuncusu idi. 

Disiplin kaideleri şöyle dunun, fa. 
kat müteaddit niyaz ve ricalara rağmen 
de antrenmanlara iştirak etmekten ken
dini vareste kılan bu gence bu cesareti 
veren haleti ruhiye muhakkak ki mega
kımanisi ve gururudur. Fakat ne ga. 
riptir iki bu oyuncuyu da ecskiıi gibi al
kışlamakta zevk bulmuyor; çünkü ant
renmansızlığı yüzünden saha üstünde 
bocaladığını kızararak müıahede edi -
yoruz. 

Bu misalleri çoğaltmak ve hatta spor 
şöhı·etlcrj saikasiyle aleme karşı selam 
veriılerini deği~tirenleri zikrebnek 
mümkündür. 

Zaman zaman klüpten klübe mekik 
dokumak ve hiç bir yerde istikrar bu
lamamak keyfiyeti de ayni haleti ruhi. 
yenin bir tezahürüdür. 

Geçenlerde ve hatta çok yakınlarda 

değerli bir güreşçimiz, memleketimizin 

1 

Dr. Rasim ADASAL 
en emektar ve çok değerli diğer bir gü
tt§çisine meydan okuyarak onu iddialı 
bir güreşe davet ediyordu. Aralaıında 
kilo farkı bulunan bu iki güreıçiden da
ha ya§lısı ve daha ağırcasmın mütevazi 
ve nükteli cevabına spor ahlakı bakı

mından tam numara vennek bir kadir
fİnaslıktı; "Sporda, yenmek ve yenil • 
mek te mukadderdir; resmi nizamna • 
meler uygunsa güretıneğe bazının .. ,, 
diyordu. 

Bütün güreıçilerimiz için daha bir 
ay önce 'memleket dıımda zafer ve ıöh
ret meydanları açıktı; DUnan zaman aa
halanmızda ve hatta plaj kumsalları 

üstünde bize gösterdikleri parlak nü
mayiıler için en hakiki ölçü orası ola. 
caktı. 

Kahraman atlılammzı zaferden za
fere koıturan tılısun, nümayiısiz ve a
alayiısiz bir disiplin ve metod dahilin
de çaJıımalnn değil midir?. 

Tevazu hakiki kudretin, aunır ve 
iddia cahaletin eseridir. • 

Spor~ müddet yani ömrü itibariyle 
§Öhret ve şeref hususunda sinema ve 
tiyatro gibi nankör bir meslektir. 

Bugün lvan Mujokin kadar ya§lı 
Zamorayı da unubnu§ bulunuyonız. He. 
le futbol gibi oyunlarda sırf gÜndelik 
zevkine bakan ve daima yeni yıldızlar 
arayan seyircilere kar§t gururlu bir eda 
ile nazlanmanın manası yoktur. 

Büyük ve §erefli bir tarihle öğün
mekte haklı bulunan koca Türkiye 
topraklan ne pehlivanlar, ne akıncılar 
ve atletler yetiştirdi! Unubnayalnn ki 
spor ayn ayrı fertlerin tarihi değil, bat. 
tan baıa bir ulusun hayatı ve mukad
deratıdır. 

Dr. Raıim ADASAL 

Tenis 
Fransa şampiyonası 

Paris, 6 (A. A.) - Rolangaro sta
dında yapılmakta olan Fransa tenis 
şampiyonasının dahi ilk günü sürpriz. 
lerle karşılaşılmıştır. 

N'eticeler: 
Anderson (Birleşik Amerika) Peliz. 

za (Fransa) yı 6-3, 6.3, 7-5, Harregi. 
ry (Uruguay) Davidosn (Felemenk 
Hindistanı) 6.2, 6-3, 6.0. Bonte 
(Fransa) Gallep p.fonako) yu 5-7, 
6.0, 6-2, Menzel (Çek) Rü (Fransız) 
6.2, 6-2, 6-3, Vilde (İngiltere) Bcr 
(Norveç) i 6-2, 6.3, 6-4. Cejnar (Çc -
koslovakya) Vays (Fransa) yı 7.5, 
7-5, 6-4. Taroni (İtalya) Jürnü Fran. 
sayı) 8-6, 1.6, 2.6, 8-6, 6-4 yenmiştir. 

Japonya - Almanya 
Berlin, 6 (A. A.) - Japonya milıt 

tenis ekipiylc Almanya milli takımı a
rasında başlanan tenis maçlarının ilk 
günü Almanya 2-0, galip vaziyetinde • 
dir. 

Metaksa, Japon şampiyonu Kuramit 
suyu 3.6, 3-6, 6-4 6.4, 6-4, Henkel, 
Monakoyu 6-3, 6.4, 6-3 mağlub etmiş
tir. 

- 5 inci rnvıılta taarrııza geçmeye karar ucrmi1tim. 
- Sonra ne o1<lu 1 t \ J 
-t- Vakit bııZ.ama<lım, ikinci rauntta nakavt o'Ulum.t. 



8 

Kantonu 
bo~ ·ıh an 

Paris 7 (Hususi) - Kantonun bom. 
bardımanları dolayısile sıvil haikm, ka
dın ve ~ukların bombardıman edılme. 
mesi, ancak askeri mal.iyette olan hedef. 
lerin ateşe tutulması yolundaki diploma. 
tik teşebbüslere Japunya cevabını \ermiş 
bulunmaktadır: Kanton şehri dün tek
rar bombardıman ectilmıştir. Bu şehır 
böylece 11 glin içinde 8 ınci defa olarak 
bombardıman edilmektedır. 

Gelen haberlere göre hücuma iştirak 
eden Japon tayyareleri elli kadardı. Bun. 
lar şehir üzerinde kırk beş dakıka uçarak 
bir çok bomba atmı:lardır. 

1000 kişi ölmuş, 2ü00 ki~i raıalanmrş... 
tır. Maanıafih bunlar kati rakamlar değıl 
dir. Kurbanların daha !azla olduğu mu
hakkaktır. 
Şehirde yeryer yangınlar yükselmekte. 

dir. Manzara yürekler paralayıcıdır. 

Ölenlerin çuğu kadın ve çocuktur. Bom
baların ço~u nehir kenarında çok kalaLa
lık bir mahalle olan Sampana düşmu~tur. 

Japon tayyareleri çok alçaktan uçaı a!: 
bombalarını atmı;lar, hatta mitralyöz a
teşi de açmışlardır. Bu, Kantonun müs. 
tahkem bir şehir olduğu binaenatc:h 
bombardıman edilmesinin gayri ınsani 
bir hareket sayılamıyacağı yolundaki 
idialarıru kökünden çürütmektedir. Çün. 

ktl hava müdataa vasıtaları bulunan 
müstahkem bir şehirde tayyarelerin bu 
kadar alçaktan uçabılmelerine imkan ta. 
savvur edilemez. 

Halk arasında panik hüküm sürmek
tedir. Pol Dumer isimli Fransız hastane. 
si ve kızılhaç binaları da bombardı. 

man edilmiştir. Bu binalarda bulunan.. 
lardan 50 kişi ölmüş ve yara!anmı~t.r. 

Aralarında hastanedeki doktorlar. kızıl
haç memurları ve izciler bulunmaktadır. 

Kantondaki İngiliz konsolosu Japon 
konsolosu nezdinde bu bombardımanı.da 
.bermutat prote;;to etmiştir. 

t'rausada infıal 
Kantondaki Fransız hastanesinin bom. 

bardmıanı hakkında Jurnal gazetesi, §ÖY 

le yazmaktadır: 
''Hiçbir yanlışlık neticesinde vukubulına 
dığı muhakkak olan bu teca\'üz, kabul 
edılemez. Hastane göze çarpacak bir ~e. 
kilde Fransız renklerile örtülmüştür \'e 
şehir binalarının tamamile haricinde ge
niş bir sahayı i~gal eyleme.'<tedir. Tok. 
yodaki Fransız sefiri hukuku düvel kai
delı:!riyle en iptidai insani prensiplere mu 
halif olan bu taarruzun Fı ~n!ıada husule 
getirdiği infiali Japon hiikfunetine bildir
mek için emir almıştır.,, 
Japony.ınııı cevabı 
Tokyo. G (A.A.) - Fransa büyük 

el~i.;i, hUkiimetinden aldığı talimat ü
y.·ine bugün hariciye nazır muavinini 
ziyaret eder.ek Kanton şehri bombar
dımanları etrafında görü&müş ve bu 
bombardımanlara. bir nihayet veril · 
mesi lazımgeldiği temennisini izhar 
eylemiş ve bunlara nihayet verilıneji. 
diği takdirde Fransa da aleyhte hissi
Jat duy<.ıbileceğini ve bunun ise iki 
memleket arasındaki iyi munasebetlcr 
Ü.Zerinde tesir yapabileceğini ilave et
migtir. 

öğrenildiğine göre, Horinuçu, 
verdiği cevapta, bu hava seferlerinin 
enternasyonal hukuka muhalif bulun. 
madığını, zira Kantonun müstahkem 
bir ı;ehir ve askeri harekat için bir üs 
olduğunu bildirmiştir. 

ihtıyat tedbirleri 
Hankeu, 6 (A.A.) - Muhasamatın 

başlaması tehlike ine karşı bir ihti -
yat tedbiri olmak üzere İngilizler, A
merikahlar ve diğer bazı ecnebiler 
Çinlilerle meskun olmıyan mıntakada 
bir tahaşşüt kampı tesis etmişlerdir. 
Çinliler, gayri muhariplere şehri talı· 
liye etmeği tavsiye etmektedirler. 

Bunların miktarı bir milyondan faz. 
la olarak tahmin edilmektedir. 

Çine yardım edılmemelı 1m·ş 
Tokyo, 6 (A.A.) - Domei Ajansı 

bildiriyor: 
Yeni hariciye nazırı General Ugaki 

burada yaptığı beyanatta ecnebi dev
letleri Çine yardım etmemeğe kati o
larak davet etmiş ve demiı:ıtir ki: 

"-Japonya Çine karşı girdiği müca
delede sonuna kadar gitme,ğc azmet
miştir. Binaenaleyh Çine yardımın tek 
bir neticesi olabilir ki o da vaziyetin 

l(aııtonım bııııd.an evvelki bombrırdı
manlw·ımlaıı birinden sonra 

vahimliliğini büsbütün arttırmaktır.,, 

Bir lngiliz gazetesine göre 
t:;ovyetıeı in Çıue yardımı 

"Taymis,, gazetesinin Riga muhal>iri 
bildiriyor: 

Sovyet hükfuneti tarafından, Çin par
lamento reisi Sun Fo'nun Moskova ziya. 
reti hakkında kafi derecede tatmin edi

ci malAmat verilmemekle beraber, bu zi_ 
yaret esnasında bir Çin - Sovyet anlaş. 
rnası imza edildiği anlaşılmaktadır. 

Sovyet hariciye komiserliğinin teslim 
ettiğine göre, iki hükCimct arasındakı mü 
zakerelcr geçen yaz baslamıştır; "Beşse. 

nelik ademi tecavüz misakı,. ismi ile mu
vakkat bir anlaşma 21 ağustosta imza e . 
dilmiştir; Dış Mogolistan (burası haki-

katte Sovyetlerin bir eyaletidir) harbiye 
nazın tnar~ Demid bunun üzci"ine der.. 
hal Ulan Bator'dan Moskovaya gelmek 

üzere hareket etmiş, fakat, bir Sovyet tre 
ninde, muavini ile beraber zehirlenere.lc 
öldürülmüştür; dış l\fogolistanm Sanbu 
isminde yeni bir mümessili, kanunusani
de Sun Fo'nun ilk ziyareti esnasında 

.l\Ioskovaya gelmiştir. O zaman müzake. 

relerin ne saflıada bulunduğu bildirilmi
yor. Fakat Sun Fa mayısta tekrar dön
müştür ve bugün Sovyet hükumeti, Sun 
Fo'nun tekrar Moskovadan ayrıldığını 

bildiriyor. 

Resmen teyit olurumyan haberlere gö.. 
re, son aylarda Rt..•.>yadan Çine giden yol 
larda, bilhassa dış Mogolistanda büyük 

bir faaliyet görülmektedir. Buradaki 
bütün askeıi hareket kızılordu zabitleri. 
nin idaresi altmda bulunmaktadır. 

Gizli olmıyan bir şey varsa o da şudur 
ki. dış Mogolistanda bir müddet talim 
gördükten sonra, Çine "günullüler., gön
derilmektedir; bunlar Çinin sekizinci 
(komünist) ordusunu geniş mikyasta, 
takviye etmektedir. 

Bu ordunun vazifelerinden biri b~yük 
çete muharebeleri yapmaktır. Bugün 
Moskova hükfunetinin neşrettiği bir teb

liğe göre, halen sekizinci ordu idaresinde 
300.000 kişi vardır. Bunlar 200 kadar 
ayrı teşkil~ta taksim edilmiştir. 

Sovyetler birliğinden Çine ne miktarda 
silfill ve mühimmat gönderildiğine dair 
bir maHlmat yoktur. Fakat bunun külli. 
yetli miktarda olduğu zannedilmektedir. 

Yeni anlaşma hakkında umumiyetle 
yerilen malt1mattan anlaşıldığına göre. 
Sun Fo, Çinin Rusyayı ''en fa.:la müsaa

deve m:ııhar,. de,•let olarak kabul ettiği. 
ne. dair bi~ frkra da imzalamı~tır. Oyle 
zannediliyor ki, Sovyet hükO.metinin a
damlan bütün Çinde, halkı Japon müs
tevlileri aleyhine harekete getinnek ve 
"sulh ve komünizm .. remzi altındaki pro
paganda ile Japon kuwetlerini manevi 
kuvvetini kırmak hususunda serbestçe 
çahc:abileceklerdir. 

Bu propa~anda programını tatbik et. 
mek üzere Çine Rusyachn geniş mikyas
ta adam gönderilecektir. Sovyct siyac:ile
ri bunu en hiiviik bir imti\'az olar::ı.k ka
bul ediyorlar. Bu -;uretle Cinin idare~in
de kuvvetli bir adım elde edilmiş olacak
tır. 
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Franko ispan
yasında isyan 

çıkmış 
_.. Ba~taraı ı 1 incide 

Londra. 7 (Hususi) - Son günler. 
de Franko ispanyasında Fran.koya 
karşı yeryer isyanlar patladığına da
ir mulUelif menbalardan haberler gel. 
mektedir. Bu ha.berin menbaı hep Ce
belüttarıktır. 

Kadiks de, Malagada ve Alm.eriada 
kıyam hareketleri olduğu bildiriliyor. 
Sansür bütün haberleri kontrol ettiği 
için tafsilat almak mümkün olama
mama.ktadır. 

Biritiş Ünyon Pres ve Röyter ajans.. 
lan ile Deyli Telegrafm Cebelüttank. 
taki muhabirleri, Endillüste Franko. 
cular aleyhine şiddetli bir cereyan 
mevcut olduğunu ve bir çok tevkifler 
yapıldığım bildiriyorlar. 
Söylcncliğine göre, isyanın başında 

Frankonun en itimad ettiği gf:neral
lerden Ya.no bulunmakta.dır. Bu ada -
mm bir nutkunda cumhuriyetçilerin 
kahramanca harbettiğini söylemesi ü. 
zerine gözden düştüğü veya tevkif e
dildiği söylenmi~, bu şayiaları Fran. 
kocular ne tekzib, ne de teyid etmiş
lerdi. 

Bombardımanlar 
Valansiya, 6 (A. A.) - Sabahle

yin Frankistlerin beş tayyaresi, Ali. 
ka.nt'ı bombardıman etmiştir. Liman
da bulunan bir İngiliz ticaret gemisi. 
ne boml:ia isabet etmiş ve gemi ateş 
almıştır. Gemi mürettebatından üç ki
şi ölmüştür. Şehrin merkezinde bulu
nan binalar ha.rab olmuştur. Ahali, 
derhal sığınaklara iltica etmiştir. Do. 
kuzu kadın ve biri çocuk olmak üzere 
17 ölü ve 100 kadar yaralı kaldırıl -
mıştır. 

Frankist hava kuvvetleri, Segorbeide 
bombardıman etmi~tir. 14 ölü ve 12 si ka 
dm olmak üzere 32 yaralı vardır. 

Madridi bombaı·dıman 
Madrit, 6 (A.A.) - Asiler, sabahın 

ilk saatlerinder. itibaren şehri bombardı
man etmektedirler. Obüsler ~ehrin mer
kez mahallerine düşmektedir. 

Beynelmilel tahkik=a::..:t::........,;_--c~
LOndra, 6 {A.A.) - Röyter ajansının 

öğrendiğine göre, İspanyadaki hava bom 
bardımanlan hakkında tahkikat yapmak 
üzere enternasyonal bir komisyon teşkili 
hakkında lngilterenin Norveç. İsveç ve 
Arnerikaya yaptığı davet, heyeti umumi. 
yesi itibarile tetkike tabi tutulması ve 
üzerinde bazı tadilat yapılması pek muh
temeldir. 

Bu komisyonda temsil edilecek olan 
hükt1metler, komisyonun vereceği rapor
lardan mesul tutulmıyacaklardır. Zira, 
bu komisyonun teşkilindeki maksat, daha 
ziyade dünya efkarı umumiyesini vaka. 
lann hakiki mahiyetinden haberdar et. 
mektir. 

Nafia VektUnf n 
tetkik seyahati 

Ankara, 6 (Hususi) - Nafia Veki
li Ali Çetinkz;ya ay sonunda fstanbula 
gidecek, sonra memleket içinde tetkik 
scyahc:ıtine çıkacaktır. Kendisine ve. 
\§Jet erkanından bazı zevat refakat e-
1rlerektir. 

~omS.acdıman-......................... 
ie3a10 u kÇO 0 Ok 
o s tt a frll IQ) lYl u u lfll 
lbaşlbeoaıs ocçaı e ıra 

_.. Daşl'.lrafı 5 incide 
1 - Ucuz balık yedirmiyorlar. 
2 - Semiz ve yağlt bahk yedirmiyor

lar. 
3 - İzmirde bahğt, lezzetini kaybet

meden yemenin imkanı yok. 
4 - Ve .c kadar az balık çık~ırıyorlar 

ki şehirli çok defa en yüksek fiyatları 
vermeğe razı olduğu hal.ide balık bula
mıyor 

lstanbulda da meselenin buna ben· 
zer bir hali olduğu muh;;ıkkaktır. Bi. 
rim balıkçıların da bir hayli marifetleri 
vardır. Bizimkilerin de yüzlerce ton ba
lığı, fiyatları korumak için denize dök
tüklerini bilmiyor muyuz? Aman ne 
yapılacaksa y••;!rlsa da; şu tetkikler, 
raporlar, formaliteler filan sür'atle 
bitse de halk ağız ta:diyle bol bol ve u
cuz ucuz balık yeyebilse .. 

Kara DAVUD 

Dün gece bir - kadını 
bıçakla öldürdüler 

- İmdad, katil var ... Karnnı öldür. 
dü. .. Kaçıyor, tutunuz, tutunuz ... 

DUn gece saat 23,20 de Fatihte Sl
nanağa mahallesi Haydar caddesi sa
lcinleri, bu acı f eryadlarla deli gibi ya 
taklarından fırla.dılar. İmdad sesleri 
bu cadde üzerindeki 30 numaralı ar. 
sadan geliyordu. Vaktiyle lskender 
bey isnıinde birinin konağı bulunan 
ve şimdi harabesinde küçük bir klUbe 
kurulınuş olan bu arsada Rüat ismin
de bir arabacı ile, kendisinin dokuz se 
nelik metresi 35 yaşla.rmda Cideli Ha. 
tice Can isminde kadının oturduğunu 
orada bilmiyen yoktu. 
İmdad istiyen ses, Rifatın sesiydi 

ve onun bağırdığı tarafa dikkatle ba
kanlar, karanlıkta; iriyan bir adamın 
aşağı ·tarafa doğru kaçtığını gördU. 
ler. 

Aradan beş on dakika geçmeden 
Fatih merkezi komiser ve memurları 
koşa koşa vaka yerine geldiler. Ve o 

zamana kadar ürkek ürkek pencere
lerden bakan mahalle halkından bir. 
çoğu da merak içinde sokağa fırlayıp 

arsanın etrafına toplandı ... 
Arsa nm ortasında, küçücük klUbe. 

nin yambaşmda Hatice her tarafı kan 

içinde ve cansız bir halde yatıyordu. 
Rifat metresinin cesedi başında peri
şan perişan söyleniyor: 

- Yakalayın onu, Mahmud vurdu 
karımı ... Gözlerimin önünde bıçakladı .. 
diyordu. 

Zabıta derhal tahkikata girişti. Ve 
kanlı cinayetin yapıll§ §ekil ve sebeb. 
leri meydana çıktı. 

Hatice, 9 senedenberi Rifatın met
residir. Fakat bundan hır müddet ev. 
vel Cibalide Halidin odun deposunda 

arabacılık etmekte olan Mahmudla 
tanışıyor ve aralarında münasebet i
lerliyor. Hatice sessiz ve kendi halin
de bir adam olan Rifatı sık sık atlatıp 
Mahmutla gizli buluşmalar yapıyor. 

Fakat Mahmut, He.ticenin tamam.en 
kendisiyle oturmasmı i~tiyorsa da, ka· 
a.ı.a :ıı;uaıuuı meuunnı oıcıugu.tıu, ey-1· 

ne iyi baktığını beha.ne ediyor ve ser. 
seri bir hayat yaşıyan Ma.bmudun ya
nında oturmayı kat'iyyen kabul etmi. 

yor. Bu yüzden iki sevgilinin. arası da 
açılmak üzeredir. Fakat bundan bir ay 
kadar evvel, Mahmut, bir gün Zeyrek-

talardan yapılan kapısı müthiş bir omuz 
darbesile kınlıyor. Mahmut karılı gözle
rini Haticenin üzerine dikerek içeri giri .. 
yor. Biçare kadın birdenbire o kadar şaşı
rıyor ki, ağzını açıp bir şey söyliyemi
yor. Fakat Mahmudun birdenbire bıça. 
ğını çektiğini görünce: 

- Rıfat, Rıfat, öldürecek beni. Kurtar 
beni! diye feryat ediyor. 

Daha fazla söylemesine meydan kalını 
yor. Mahmut, bıçağını kadının vücudu. 
na sokup çıkarmağa b~lamıştrr. Dördü 
göğsünün sol tarafından ildsi kolundan, 
ikisi de sırtından olmak üzere tam sekiz 
yara açtıktan sonra, canavar katil, klübe.. 
den kaçmağa kalkıyor. 

lşte o zamana kadar, belki korkudan. 
belki de uyku sersemliğinden yatağın

dan kalkamıyan Rıfat katilin peşine düş 
mek. istiyor Fakat Mahmut bu vaziyeti 
görünce bıçağını Rıfata da çevirip 

- Ulan şimdi seni de temizlerim diye 
üzerine yürüyor. Rıfat da kulübeye geri 

geri kaçarkan ayağı yere takılıyor arka 
üstü düşüyor, Mahmut bunun üzerine, 
yemenileri de orada bırakıp yalınayak 

kaçmaya başlıyor. Rıfat tekrar kendine 
gelince kulübeden dışarı frrlayıp Mahmu 
dun arkasından bağırmağa başlıyor. 

Ve bir taraftan da polis karakoluna ko. 
şuyor haber veriyor. Bu sınıda, Hatice 
vücudundaki müthiş yaralara rağmen 

kulübeden arsaya çıkıyor ve ancak bir 
kaç adnn yürüdükten sonra, takati ke. 

silip olduğu yere yıkılıp kalıyor ve biraz 
sonra da ölüyor. 

Muharririmiz bu sabah vaka mahalline 
gidip hadiseyi tetkik ederken, üzeri ör
tülmüş olan ceset elan ilk yıkıldığı yerde 
duruyordu. Ekseriyeti kadınların teşkil 

ettiği kalabalık bir seyirci kütlesi de arsa 
civarına toplanmış geceden itibaren mer

keze götürülen Rıfat, ikinci şube memur. 
lannın refakatinde, hadiseden sonra ka. 
çan katili aramağa gitmişti. 

Yersiz yurtsuz talınnmdan olan ve ek
serivetle atbınnm_..yattmJ ahırda: hazan 
da Cibalide Sultanın kahvesinde yatan 
Mahmut, zabıta tarafından .sıkı bir tarz
da· aranmaktadır. Bu canavar ruhlu ka. 
tilin bu akşama kadar yakayı ele verece. 
ği kuvvetle muhtemeldir. 

te çamaşır yıkamaktan dönen Hati- 1 
ccye rasgeliyor. Kendisile uzun uzun 
konuştuktan sonra nihayet kandır. 

mağa muvaffak oluyor ve Hatice, 
Mahmudun Balatta bulduğu bir eve 
girip kapanıyor, Rifat o geceden itiba

ren metresini beyhude yere bekleyip 
duruyor. Ancak bu vaziyet, çok devam 
etmiyor. Hatice yeni hayatından dört 

Gizli pamuk 
harbi 

Değerll mütercim bay Hamd\ 
Varoglunun Antuan Zişkadan dl
liwlze çevtrdlğl bu eser ~ugUnkU 
ct.Unya hadleelerln\n kaynakları

na varabilmek fe1o okunması şart 
olan başlıca l!itaplardan biridir. 
DUn ve Yarın tercüme kn:tıyatın
dan 65 incisi olarak çıktı. Her ki· 

gün içinde bıkıyor ve dördüncü gün 
:Mahmudun tuttuğu evden usulcacık 
sıvışıyor, tekrar Rifatın yanına kaçı. 
yor. Külhanbey tabiatlı bir adam olan 
Mahmut bunu öğrenince, hırsından a
deta kuduruyor, her önüne gelene, 
Haticeyi de Rif atı da, öldüreceğini 

söyleyip duruyor. İş.te bu ~rde, 
Mahmutla Rifat, Balat iskelesinde 
karşılaşıyorlar. Mahmut, Rifatı altı -
na alıp fena halde dövüyor, etraftan 

yetişenler zavallıyı zorla kurtarıyor • 
lar. Hadiseye polis vazıyet ediyor ve 

bir evrak tanzim edilerek Rüat ve 
Mahmut cürmümeşhut mahkemesine 
veriliyorlar. 

Bütün bu Mdiseler, Mahmudun kinini 
büsbütün arttırıyor ve birkaç, akşam ev. 
vel, içip içip, Haticenin Rıfatla beraber 
oturduğu klübenin civarına geliyor ve 
dün geceki cinayetini daha o akşam işle. 
mek için fırsat kolluyor. İşte bu sırada 
Mahmudun niyetini anlayan ve hadisele 
ri bilen birkaç tanıdık arabacı kendisi
ne nasihat veriyorlar. 

- Ayıptır, günahtır, yapma etme, bir 
kadın iki kişinin olamaz. Ne yapalım ka 
dın Rdatr istemiş onı.inla oturuyor, gibi 
sözlerle, Mahmutlu zorla kandınp geri 
gönderiyorlar. 

Dün gece saat 9.10 arasında Rıfat klü 
besine dönüyor, çok yorgun olduğunu 

söyliyerek hemen yatıyor. 
Haticenin henüz uykusu olmadığından 

sigara içip vakit geçirmektedir. Saat 11 
raddelerinde klübenin önünde bir ho. 
murdanma oluyor ve Hatice daha ne ol
duğunu anlamadan, klübenin incecik talı 

rapc:ıda bulunur. 

Bahçıvan 
Ba.blndranth Tagore 

ÇEVIREN: 

lbrahim Hoyi 
B liyök Hint şatrtnın en gttzel 

a~k şiirlerini toplayan bu eseri•• 
tercümesi bir iki gttne Jca<)ıa" 
çıkıyor. 

? ' = 
. ·rı· 

ZA Yt - Sultanahmet nüfus daıresı li· 
<len aldığım (1329) doğumlu nüfıts le 
ğıdırnr ıeıyi ettim. Yenisini çıkaraca~ını· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Nikola Paras Yotruollt1 
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VA"t/ C ANtNA S\JVU 
ATTIM/ .. 

Suad Derviş 

Gö~Oö nlÜlflYIS 
Beş ~ünlük uzun hikQlJe 

Bu iki balaalı umumi harp öyle bir ı Halaoklannın aasını kuvvetle hisset. 
yıpraf:ılUJtJ ki- BQyQk hala fakriiddmıe mit olan Necati, nihayet tabii zamanla 
nıilbtelA olmuştu, küçülQn midesinde ya. 1 bu acılan unuttu. 
ra vardı. Kansı pek muktesit olduiu için~ 

Merhum kazasker AbdOrrahman efen.. bir kumbaralan vardı. Şimdiye kadar 
dinin torunlan umum! harp senelerinde hekime, illca verilen para buraya atılı
(yalmz Necatiye babadan kalına mirası yordu. 
değil) aynca ne süpürge tohumlar, ne Kumbarada biriken para Necatinin 
yağsız fasulyeler, ne sade suya bulgur seyahat parası idi. 
plAvlan ve daha ne muzahrafat yemi§- Akşamlan kansile uzun uzadıya bu 
•~. ve ne kadar aç da kalmı,ıardı. seyahatten bahsederler, hangi tehirler. 
Şirkete girer girmez esasen küçük bir de kaçar gün kalacaklanm konu§UP du. 

maap olan Necati bfitiln kazananı bu rurlardı. 
balalardan birisini beslemele dilerinin Nihayet birçok ekonomi ve gayretle bir 
1'tmlbmı teskin etmele hasretti. kaç sene sonra Oç aylık bir aeyahate klfi 

Kendisi bir kuru simitle kifab nefse- gelecek olan parayı biriktirdiler. 
derken halacılmm birine pirzolalar, dile. Necati bütün eş ve dostuna: 
TIDe m bu:lk. hekimleri ve Avrupa tJp - Sirket müdürile konuttum. Tam on 
mOstahıaratmm en paba1danm t8t1J1P eenedir Uinsis çalJ1IDllllD. Resmi gOnler. 
dunntıitu. Bey habasmm bu yadidrla. den gayri aldtlmı izin §Undan ibaret. Bir 
nna iyi belanak tfıı hakikaten lııD1tlk te ;aa nlkA 1Ç1n.. na c11n diiitiiD: • lllii 
dakArlıklar yapmıştL bQyOk halaatımm vefatında ilci gQıı de 

F AKAT insanlık böyledir!Hayat ne ikincisinin ..• l~te hepsi bu .. Uç ay imi 
kadar bunaltıa ve ümitsiz gibi gö alıp Avrupayı baştan aşağı dolaşacağız, 

rilnse gene Adem evladı hülya ile avunur. diyordu.. 
işte bu sıralarda, Necatinin içinde bir N lHA YET muayyen tarih gelip çat-

Avrupa seyahati isteli uyanmı§tL tı. Necati bir ak§Bm kansına: 
Elbet de Kilnler böyle geçmiyec:ekti. Ay - Meliha sen beceriklisin dedi. Pasa. 

IIII artacaktı, o zaman para biriktirip port ifine yann sen başla ... Dolrusu bu. 
elı'ketten üç ay izin alacak ve Avrupayı nun için kendim izin alıp, tatil günlerimi 

dolaşacaktı. buradan ziyan etmek istemiyorum. 
Onun güç gilnlerinin tatlı dakikalan, Meliha ertesi gün hemen nüfus ldlıt-

bu seyahatin projesini yapmala hasretti. larmı eline alarak pasaport dairesine git-
li kısa zamanlardı. ti. 

Hattl ban geceleri yataimda bu aeya.. O gQıı haziran ortasının pek sıcak gün. 
bati o kadar tahakkuku mümkOn bir ha. Jmnden biriydi. Salon çok kalabalıktı. 
kikat gibi düşünürdü ki, ertesi gQıı itin· Besbelli o gQıı tstanbulda bulunan ecne.. 
den dönüşte Bey~lundaki seyahat acen. bUere ikametgAh tezkeresi veriliyor ya. 
talanna uirayıp uzun, m:;ldıya fiyatlar hut bu tezkereler kontrol ediliyordu. 
ôlrenir ve vapurlann, trenlerin kalkış Tilrlc pasaportu veren gi~in önünde 
8ilnJerini, saatlerini yazdırırdı. "" epeyce kalabalık vardı. 

Sanki yann seyahate çıkacalanı~ gibi Müthiş sıcaia rağmen en ufak bir bez· 
saat sekizi bilmem kaç geçe Sirkeciden ginlik duymadan bir buçuk saat belde. 
kalkan Avrupa ekspresinin hangi büyi1k eli. Fakat kendi sırası geldiği zaman an. 
istasyonlarda kaçar dakika kalacaimı öl- ladı ki bir pasaport almak istiyen vatan
renmekten zevk duyardı. dat evvelA maliye tahsil §Ubesinden vergi 

F AKAT bu seyahat projesi kolay roraı olup olmadığını gösteren bir vesi-
kolay tahakkuk edemiyecdrtj. l-a getirmek mecburiyetindedir. 

Aylığı yüz yirmi bq lira>-a çıktığı za. O gün geç kalmışb. Ertesi sabah erken. 
illan Necati Meliha isminde bir genç ıa. den mahallelerinin maliye tahsil şubesini 
za A~ bulunuyordu. Bu haber, ild hala. ;"irendi gitti. 
alını pek üzdü. Birisi baygınlık geçirdi, Maliye tahsil şubesi dar cepheli beş 
Gtekinin mide sanası tuttu. Gelecek ge- lratlı bir bina idi. 

linin kendilerini istemiyeceiini onları f Kime müracaat edileceiini bilmiyen 
istiskal edeceğini düşünüyorlardı. Hatta kad•n: "Sora sora Baidat bulunur ... sö.. 
~ toplayıp gitmeğe kalkıştılar, 7ÜnÜ hatırlayan sokak kapısmm karp
fakat Necati onlan teskin etti. Gelecek rındaki oda kapısından içeri girdi. 
lenç kız onlara Necatinin anneleri imiş Burası küçük bir oda idi. Duvarlar ki· 

libi hürmet ve muhabbet göstermeği va. milen tahta raflarla dolu idi. Her biri 
•detmi f ş ı. üstünde si~ah kaplı kocaman defterler 
Meğerihalalann bu gelinden bu kadar vardı. Yerlere de defterler konulmuştu. 

Urkrnekte haklan vannış. Onde bir yüksek tahta bölmenin arka. 
Gelin hamın halalara istiskal gösterme i smda kısa boylu zaif, siyah caketli bir 

di Fakat "sal olsun .. ayın son çaıpmba. ı adam ..• havanın sıcağına rağmen boynu. 
11 libi evin içindeki insanlarm bazılan. 1 nu yün bir §31 ile sarmış bir kıulafınm 
na Yaradı, bazılanna yaramadı. ı yansı eksik, siyah saçlan sert telli bir 

Uiurlu kademleri bu eve girdikten bir 1 fırça gibi dile .. 
ay sonra zavallı fakriiddeme mübtel~ ha· Herhalde memur olacak .. 
la Iİddetli bir gripe yakalandı kurtula. Kocaman bir deftere, kocaman bir def. 
llıadı. lkincisi kardeşinin ölümünden terden bir takun isimler rakamlar, adres. 
~ ~e düştü. Bir daha kalkamadı. ler naklediyordu. 

p ay sonra onu da gfirr..diller. Meliha terbiyeli bir sesle sordu: 
lbi ~t Necatinin aylığı birdenbire yir. - Affedersiniz bay memur ... Veilh ... 
~ lira zam gördü. Bay memur ba§IIU kaldırdı. Bir kere 

1q ve bir oeY anlaımyan gazlede genç 
kadına baktı. Sonra bafmı deftere eğe
rek yeniden ipyle Dle§lu1 olmaia ba§ladı. 
Ya suali duymanıqtJ, yahud da rakam.. 
lan P§II'Dlaktan korkm111tu. 

Meliha bunu böyle dil§ündil. Halbuki 
aonradan; bu pasaport nınamelesi çataL 
Jaşıp dalbudak salıverdili zaman eu da. 
ireden, bu daireye kottulu gQıılerde • 
habı mesalihe böyle muamele etmenin 
bazı memurlarda bir itiyat oldulunu öl. 
rendi. 

Memurun ip mQbalagam bir çeyrek 
1188t sürmil§tü. Sonra defterini ağır. alır 
kapadı. Ve onu kucakladı. Raflarm üs. 
tündeki e§lerinin arasına yerleştirdi. Son. 
ra döndü ve derhal ilk defa genç kadını 
aöri1forDml lfbi bqiyle bir seltm vere
rek adu.: 

- Ne isti~uz? 
Wllıa tinlt U9ap ,..,. -- fcıa. 

ri bir bqka insan girdi. Dlraeklerine ka. 
dar kolluklar geçirmişti. Buranın bir me. 
muru olduğu belliydi. Arkadaşından 

bir kaydı istedi. Oteki bulamıyacaimı 
söyledi. Münakaşa ettiler... Münakap 
m aıaiı yınni dakika sürdü. Nihayet 
kesik kulaklı memur defterlere bir bak
mala razı oldu. Raflardaki defterlerin 
hepsine baktılar. Nihayet aonunaıda a
radıklan oeYİ buldular. 
Dşlrdan gelen memur kQçQdik bir 1d.. 

lıdm üstüne deve kervanı resmi gibi ar. 
darda bir takım rakamlar yazdı. Ve çık
tı. 

Bütan bu itler olup bitinceye kadar bu 
memunm yansı eksik kulalmdan gözle. 
rini ayıranuyan genç kadm bu kulalm 
nerede kesilmi~ olabileaii baklanda en 
n§8lı yirmi ihtimal diı§Qnmüştil. 

Kesik kulaklı memur nihayet gene genç 
kadına döndü ve sordu. 

- Bayan sana soruyoruz ne istiyorsun? 
Genç kadın istediiini sı'>yleyince müt.. 

hit hiddetlendi. Meler onun en üst kat. 
taki arka odaya müracaat etmesi lbmı· 
nuş. 

Meliha en üst kata çıktJ. Resmi bir 
Mğrt doldurmak Ilımı dediler ona bu 
kağıdı verdiler. Fakat kalem vermediler. 

1ndi bir postaneye gitti ayakta kqıdı 
cfoldurdu. Beş kat merdiveni çıktJ. 

- On altI kunışluk pul llzım. 
Dediler, tekrar~ kat merdiveni indi. 

~kafa çıktı damga pulu satan bir dOk
J~ln aradı, buldu. Gene be§ kat merdiveni 

nktı. En üst kattaki memura onu verdi. 
J)ikaktle baktılar okudular, bir eeyler 
vazdtlar. 

ı - Şimdi mahalle karakoluna dedik. 
Jeri zaman genç kadının gözpmarlanna 
vaş geldi. 

Fakat tabit itiraz etmedi. Usul bu!. 
-Peki dedi. 

Beş kat merdiveni indi karakola git. 
ti ktğıdına baktılar. 

- Nahiyeye git. 
Dediler. Nahiyeden karakola, karakol. 

dan nahiyeye, nahiyeden telcrar maliye 
tahsil şubesine oradan kendisini tekrar 
karakola yolladılar. Ve nöbetçi memur 
nezaketle: 

(Sonu wr) 

l.üsumlu T elelonltıl' 

7 HAZİRAN -1938 SALI 
Hicri: 1357 - ReblülAhır: 8 

.,............ fltıwtt• ..... 
-4,29 19,-40 

..... - .... llılmtı ................... 
2,29 12,12 16,13 19,40 21,37 2,11 

7anoın: 
latan bol için: 24222, Beyollu için: "8'4, ltadık&J için: 80020, Csktıdaı: 

için: 80625. 
Yeşllköy, Bakırk&1, Bebek, Tarabya, BOytıkdere.Fenerbahçe. Kandflll, Eren. 

k&J, Karlal, Büyüada. Heybeli, Burıu, Kınalı. için: Telefon muhabere mem-... 
nına yansın demek kAfldir. 

~mi ltfalyeai: 2'l7ll 
Deniı • • 36 • .20 • 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata 7an11n kulesi: 40080. 
Sıhhi lmdad: 44998. Müddeiumumilik: 22290. Emnf)'et mDdllrlillG: 'JQD. 
Elektrik Şırkell: Beyoğlu: 44801 • Istanbul: 24378. 
Sular: idaresi: BeyoAlu: 44783. Beşiktaı: 40938. Cibalf: 20222. Nuruol!D&o! 

niye: 21708. Üsküdar • Kadıköy: 60773. 
Hnaııazl: İstanbul: 24378. Kadıköy: 80790. Be:rollu: 44842. 

Taksi Otomobili ldemek için 
Beyollu clbeU: 49084. Bebek ciheti: 3G. 101. Ka4ık&J ciheti: &04C7. 

Denizyollan 
lstanbul acentellll: 22740. 'Karak&y: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mudanya, 19 Karablsa, 20 Bandırma, Ga-' 

laladan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Menin. 
CarJ&mba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 A)'T&o 

lık, 18 Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 bmlt. 18,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 

12, Karadeniz, 
Cuma Tophaneden 16,30 Mudanya, 19 Karablıa, Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Aynlık. 

18, Bartın 
Puar Tophaneden 9, İmroz, 90,30 lmıJt, Galatadaıı 8,30 Mudanya, 10,SO tı. 

mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya. 
Akdeniz nostım: arın sefer yapılmıyacaktır. 

~AiiW~~ıt~ t::~= ~~d~;d~ 
JY•:zeler 

Ayasofya. Roma • Bizans, Yunan eserleri Te ClnW K&ıli, Askeri lllhe Tt 
snmıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhht Müze: 

(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.)' 
Türk ve lslAm eserleri müzesi: Pazartesiden ba'ka beıırlln saat 10 dan 18 7& 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. -
Topkapı Mllzesl: HerııOn saat 13 den 16 ya kadar açıkhr. 

Memleket Dqı Deni% Seferleri 
Romanya vapur1an: Cumartesi IOnlerl 13 de 'K&atence79; Salı ıtln1erl 11 Clt 

Pire, Beyrut, lskenderlye. 
İtalyan vapurları: Cuma lflnlerl ıaat 10 da Pire, Brendlıl, Venedlk. Tf!Jeste. 

:Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MQdfirlQIO Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupa'dan ıeleıal 

saat 7,25 te Sirkeciye muva5alat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de ıellr. 
Edirne postası: Herııiln saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de telh; 

Anadolu Hattı 
Herınn hareket eden ıtmendlferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 C!e Dlyartiüır ve Samınm. 15,30 4!a 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapar.an. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara mubteltU Puarteal, ~ 

•e Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 

GEÇEN SENE BUGÜN NE owın 
• Otobüs imtiyazının belediye tarafından kullanılmasına karar verildi 
• Antal:)•nda örn idare ilAn edildi. 

lilM !l"'l'.-_J 1 

lstanbul Radyosu 
8 HAZiRAN- 1938 

18,30 plAkla dans musikisi, 19,15 konfe· 
rans, Şişli halkevi namına, doktor Nlyaıl 
Ali (Çocuklara Dirteri hastahlı, 19,55 
Borsa haberleri, (Korunma çaresi) 20 
Nezihe Uyar ve arkadaşlan tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkılan, 20,45 Ha
va raporu, 20,48 Ömer Rıza tarafından a· 
rapça söylev, 21 Cemal KAmll ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları, (saat ayarı), 21,45 orkestra, 22,15 
ajans haberleri, 22,30 plakla sololar, opera 
ve operet parçaları, 22,50 son haberler ve 
ertesi ııDnDn proııramı, 23 son. 

BtJKRES: 
Neşriyat yapılmıyacaktır. 

BUDAPEŞTB: 
18, şarkdar, 18,40 cazbant, 20,05 st1ıan 

orkestrası, 21,15 radyo orkestrası, 23,40 
postacılar orkestrası, 

BERLIN: 
18 plAk, 19 plAkla hafif mftzik, 20,10 

bando, 21 plAkla operalar, 22 radyo orkes-

TlY ATROLAR: 

SONRADAN 

ŞEHZADEBAŞI 
roRAN 

TiYATROSU 
Halk anatkln N• 
şit ve arbdıfl~ 

Yeni varyete 
numaralan 

GöRDUM komedi 
3 perde. Danı, solo, ldUet, varyete 1 

Localar 100 heryer 20 paradi 10 

• * • 
HALIK OPUlll ı 

HALlt 
OPERTt 

10 Hazirandan iti .. 
baren yaz tem111le
rine befhyor. 

trası, 2ll,30 hafif müzik ve cazbant. 1,1~ 
radyo orkestrası, 
ROMA: 

20,40 plAk, 21,30 hafif milılk. 22, prkıla 
popuriler, 22,50 orkestra, 23,45 cazbanti 
VARŞOVA: 

20 şarkılı konser, 20,30 T&ryele 22,1,1 
Şopen reaitall, 23 plü. 
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Umu -1 Eczanesi pten önce r- Eminönü 
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0 k@l, C<§l~lYl~D~ır Balıkpazan caddesinde Maksudiye hanı 
albna nakletmittir. 

Birinci taze ilaçlar, ehven fiyat 
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0
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COLUMBiA'nıo 
Ecnebi devlet re ait s r arı ge irıe J ·re m··ka- YENi BiR 

MUVAFIFAKDYIETD fat veri ece v • e elerle i an ed·ıebirrdi. coeıcı• 

Büyük ha.rbden evvel, Belçika, ca
susların, bir eşini daha dünyada bul. 
malarma mıkil.n olmıyan bir memle • 
lrettti. .Fransa. ve .Almanya gibi ild 
.meml-0.ket arasında bulunması, 1ngil
tereye yakın olması, casuslara burası. ' 
ru faaliyete en müsait bir -yer hnline 
koyuyordu. Dahası var: (Belçikada ca
susluğa ceza. veren bir kanun mevcut 
değildi. 

Öyle ki, casusluk adet! göz göre gö. 
re, aşikare yapılıyordu. Gazetelerin 
küçük illiıılar sütununda şöyle ilanla. 
la.ra rasgelmek her zaman için kafiy
di: 

•'Büyük mükôfat vcrılcoe7,tir. Her. 
hangi "bir y®anqı memleketin 7w.ra 1ıc 
Geniz ordusuna detir malumat ve /er 
toğraf temin edeceklerin §'U adrese 
yazmaları ..• ,, 

''Büyük mükafat" vaadi üzerine, ta.. 
bit, meZkflr adrese koşan1ar çoktu. Fa. 
kat bunların epsi doğr.u malfunat 
veren kimseler değildi. En uf ak ve u
zaktan bir malfunat eClinen herkes ca
suslara. haber vermeye ko.suyordu. 
Hatta, hiçbir şey bilmediği halde, ya. 
lan uyduranlar bile vardı. Fotoğraf -
lar da böyleydi. 

Şüphesiz Jti "büyük mtikliat" geti. 
rilen malumat ve fotoğrafın kıymeti.. 
ne göre :veriliyordu. Ea.ka.t, haber :ve
riciler ve fotoğraf temin ediciler ara
ımnda. ıhak:ikaten cası.ıslarm işine yan. 
yanlar VardL 

Bu suretle, Belçikada casus §cbeke· 
leri bır ticarethane halinde çalıeıyor. 
laz:dı. 

Bu ticaret piyasasında. bilhamıa 9H 
senesinin ilk senelerinde \büyük bir 
.faaliyet görülmeye ba§lamıştr. Çünkü, 
Alınanyada Kiel kanalı bitmek ıüzerey
di. Bu kanalla Baltık denizi Şimal de. 
nizine bağlıı.nzyor ve ge:nı.ilerin Yut • 
landı dolaşmasının önüne geçilm.i§ o. 
luyordu. 

Kiel imanında çalışan, Vegel is -
mindeki bir işçinin ~anma, ı;ubat a • 
ymda bir gUn temi~ak giyinmiş bir 
adam geliyor. Kendisinin Alınan mü. 
hendisi. olduğunu söylüyor -.ve: 

- Linwıdalti bü.tün :tesisatı ve ha. 
vuzlır:rı yeni bir şekilde yapmak için 
mühim bir plan hazırlıyorum. Diyor. 
Yalnız planı tamamlamak için ba.?.J 
şeyleri bilmiye ihtiyacnn var. Bir iki 
şey öğrensem kafi ... Mesel~ bana. ooy. 
ler misin ... 

İşçi, aldanıyor veya aldanmı~ görü. 
nüyor. Adamın sorduklarını söylüyor 
v.e ondan ke,lldlsini sevindirecek mUkl
fat alıyor. 

Sonradan anlaşılıy,or ki, kendisine 
Alınan mühendisi süsünü veren adar 
Belçikalı bir casustur. Vegel de ağır 
hapse mahkfun oluyor. 

Askeri limanlar hakkJnda. casusla -
nn nasıl P>.alfımat aldığını gösteren 
ikinci ~ir misali de pek yakındaki bir 
had~de buluyoruz: 

Bundan üç sene e~"Vel, ıhıgiltereııin 
en bUyijk limanı olan Portsmavtta u. 
zaktan bir balıkçı kayığı görUnUyor. 
Kayıkta ikj mitrnlyoz da. vardır. Ka
yık gittikçe limana daha fazla sa. 
kulıni!ktadır. F.aka.t, ÇOk geçmeden sa.. 
bil muhafaza. teşkilatmın gözüne çar. 
pıyor. Göründüklerini anlıyan casus • 
lar hemen mitralyözleri denize atJyor. 
lar. 

Bqndan sonra, hallerinde §Üpheyi 
davet edecek bir §ey yoktur. Fakat, 
lngilb; polisi denize bir §CY attıkları
nın farkına vannı~br. Derhal deniz 
ara.nmnya bn.sla.nıyor. Bu, zor bir i:ı 
değildir. Bir filet vardır, onu denize 
ttmız ım sular tJeffaf bir hal alır ve 

o noktada denizin dibine kadar ne var
sa hepsi görünUr. 

Bu muayenede, denizin içinde ka
yıktan atılan mitralyözler göıillilyor 
ve çıkanlarak, kayıktaldlere ait ol
dukları ispat ediliyor. 
Şimdi gelelim yine harbden evvelki 

casus yuvası Belçika.ya.: 

Kil kanalı inşa edildiği sırallir(la ba1ıri-ye mbit 1'B 111eferler:inbı kadın. 

l.arla görii§mcleri 11asak edı1mi§tt 

Şimdiye ıkaliar hiçbir 2rt~stin nail olmadığı kuual bir şerefe erişen 
sesinin gilrlüğü :ve gilzclliği, kf'ndisine mahsus okuyuJ tava ile mı:zhar 

olduğu bu yüce iltifatın fi'll delili olarak An'lraradaki ıkon6erleri ;ve An
kara radyosundaki !leanslariyle halka kendini tarutmtş ve sevdirmi~ olan 

M LEK TOKG 
Memleketin tanınmış bestekarı SADEDDİN KAYNAÖIN 

sureti hususiyede \bcsteleldiğj, 

17455 GöRDOM SENi 81R GON YEN! AÇMIŞ GOLE DöNDUN 
GECEMiZ KAP~A SAKI SUN ELiN NUR OLSUN 

ile BESTEKAR TANBUR1 FAiZE ve NEFİSE'nin 

17456SEVERIM HER COZELI SENDEN ESERDiR DlYEREK 
BADEYi VUSLAT iÇiLSiN KASEYi FACFURDAN 

~arkılannı muhtevi plaklar s2lbşa çıkanlımştır. 
Bu §arkılara besteldar TA?lı"BUB! SALAH \DDtN ve 

NUBAR TEK1Y AY .refakat etmişlerdir. 
• • ... 1 ... - • 

ı-<:.'4 • 

PA 

Basur memelerinin ANT!VIRUS ile tedavisi iç ~e dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her tilrlü 'iltihaplan· · ı, cerahatlenmiş lfistüllerde, kanayan basur 

Kiel kanalı 1914 haziranında açıl. "Anıt buyuran l:lütii:n Alman oo.bit. memelerinin teda\'isindc ıdaima muvaffa:kı yetle şifayı tem1n eder. · 
ıınıştır4 'Bu münasebetle de büyük hlr lcrine gemilerimı ... '• aret cttirebı'Zcoo- ŞARK tsPENçtY AR! LABG>R.A'I'UARJ '1'. A. Ş. 
''Kiel haftası,, Wtib .ıcdilmi§, şenlik- ğ-inti <Gr::e'tme1cw şer.ef.yabım.,, im~~~~~-~ 
ler, dontmma1ar yapılmıştı. Haziranın Alman amirali de §U cevabı ;vermiş. 

23 ünden 30 una kadar aevanı eden 'ti: 
bu bir haf ta zarf mda, Kiel limanında •'rDaucfüıizi maalesef !kabul ed.cmiyo 
gayet sıkı tedbirJer almmışt.t. Liman- nmı, çii.nkii muladbcZ6tle bulu:namıya. 
da (harb gemilerinin ;\·e ticaret gemL cağım. Niza~ıname icabı mze gemi~ • 
lerinin ayrı ayn yerleri •ardır. Bun. 'Tin ba.."'1 ıycr1erini güstcrcmenı!Jk mec. 
1arın tabi oldukları ınizamna.meye sıkı butiyetitıdcyiırı...n 

1ıiikümler kontilmu§tu. Girip çıkanlar Bu ce,·ab İngiliz filo kumand4nmı 
.knııtr,ol cdiliy.ardıı.. _____ ~-ı diclısetli sinirlendi.rmisti_ A.lm:ı.nlnrı 

Bu tedbirlerin alınmasına sebeb, bir lngiliz gemilerini ziyarete cağırdığı i
kere, limanda bütün Alman gemileri - çin ııi§lnan olmu,ş bulunuyordu. Filo.. 
nin toplanmış bulunmasıydı, sorun, yu al~ der1ıa1 fogiltereye dönmeye Di· 
Kayzer Vilhelm ge1ip kanalı ve gemi. yet etmlfli;i .. 
leri teftiş edecekti. F.almt, ilngiliz filo kuınandanınm 

!Diğer taraftan, Almanyadaki bu de- kızdığım anlıyan Alınan !bahriyesi der
niz bayr.am1na, her deniz milleti de ıhal vaziyeti :tamir <Ctmek lüzumunu 
bir gemiyle beraber heyet göndermiş- .hissetti v.e meseleyi iz:alı ederek rcs.. 
ti. :Büyük devletin donanma bayramı, men ziyuetler1n yapllmasmı ~arar. 
böyle milletler arası bir şenlik halin. laştmldL 
de kutlulanıyordu. Bu ziyaretlerde, ge.rok A'lman ge -

1939 NeW York Sergisi 
Dekorasyon müsaba ası 

i - [939 Tevyork dünya 'Sergisinde insa edilmi§ olan Türki) e paviyonu dahili 
dekorasy.onu jçin bir müsabaka açılmıştır. 

2 - Müsabakaya ~irecek resimler lk tisat vekaletinin ta~in ede~i bir .iilri he. 
yefinoe tetkık edilecektir. 

3 - Müsabakaya ir\.'Clek resimlerin nihayet 15-7.938 tarihine kadar Ankarada 
lktisat Vcldl.letinde Nevyork: dünya sergi si l'ürkiye komiserliğine makbuz :mukabi. 
linde tevdi edilmis olması '§81'.ttır. 

4 - Mürabakayı kazanan sanatkara 1000 lira mükfilat verilecektir. 
5-Müsabakayagiıi.P de)kazanmıyan sanat.k.fu'lara ait eserlerden istifade e. 

dilen kısımlar için verilecek ıbedel jüri he yetince aynca takdir edilecektir. 
6 - .11üsabakaya gönderilecek resim !erin ıevsafı, mevı;uu ve saire hakkındaki 

ııartname, Tiirk pa,":iyonu pli.rtıle maktalaaı: bu hususta Jazııngelen izahat Ankarad:ı 
iktisat vekaleti dahilinde sergi komiserliğinden alınabilir. O 720) (3341)j 

Bunun için, Kiel limanında yalnız mılerinde 1ngiliz1ere, gerek 1ngi1iz ge. () K T() R Ç i P R UT 
Alman polisi değil4 oraya ge.ıni gön. ıcllerinde Almarilara, gemilerin topla- Cildiye ve Zühreviye mütehaaıııı 

Birinci sınıf Operatör 
Or. CAFER TAYYAH 

dermiş olan her miJletin polisi tedbir n, telsiz tesisatı gibi bazı yerleri gös- Bcy<>ğlu yerli .Mallar Pazan 
almış bulunuyordu. terilmemiştir. Alınan bütün tedbirlere karşısında Posta sokağı köşesinde 

Bu arada, gerek Alınan bahriyesi • rağmen, şenlik esnasında. limana yine Mev.menet apartıma .ı.ı . Tı:I; ,3353 
nin efrad ve zabitanına, gerek diğer casuslar sokulm.uı?tu ve Alman polisi fli:mri::Em!llCCısız.ıq••ımımm•liilil 
milletlerin bahriyelilerine gayet sıkı bunlardan ikisini yakalamı§tı. Yaka -
bir emir verilmişti: 1a.nmıyan diğer casuslar olup olmadığı 

<1a malm değildL. 
Bııbriyelilerin, bayram eğlencelari 

zarfında karşılarma. çıkabllecek bütUn Yakalanan casuslardan biri büyük 
güzel kıı.dmlara kar:§ı bliyjik bir ciddi. bir Avusturya mecmuasının fotoğraf 
yet göstermeleri ve onlarla dost ol- muhabiri olarak bulunuyordu. Casus, 
mamaları lazım.geliyordu. bu sıfatla, sahildeki büyük bir bina.-

Bu emre itaat etmiyenler derhal az- nm üzerine s;ıkmış, merasimin resim • 
lolunaca.klar ve divamharpte znuhake. lerini almıştı. Fakat, bir aralik, mnki. 
meye çekilcooklerdi. nesini limana çevirmiş ve etraftaki ba. 

Bundan ib~ka, ibwlyelilerln diğer zt yerlerin resimlerini de almak heve
millc.t zabit ve e.fra.dı ile sıkı bir sine kaptlmıetf. 
arkadaşlık tesis etmemeleri hakkında Fotoğraf çının bu hareketi görül -
da emir vcr:Umi§ti. Bir ara.da bayra.ırı mUş ve derhal tevkif edilmi&tJr. 
yapmaya gelen bu yabancı milletlerin Casusun bir Romanyalı olduğu ve 
gerek biribirleıinden, gerek • Alman. Avusturyada ~alıştığı mecmuadan fo
ya.dan askeri e5ra.r çalmalıu-.ı muhtc- toğraf muJıabiri olarak hayli yüksÇk 
mel görtilliyordu. bir ücret aldığı anln.§ılmıştı. 

Bu ihtimal bilhassa İngiltere bahri. Tutulan bu casUBlardan ikincisi de 
yelileri için mevzubalıs oluyordu. Çlin- kendisine eski bir bahriyeli süsü ver
kü İngiliz aroiralhğı, bu gibi denJz mjşti. Zabitlerlerin toplandığı kahve .. 
nümayiş ve bayramlarına 19 seneden- de onlarla konuşuyor ve uzaktan, zi_ 
beri bir kere olsun i§t;.ira..k etmediği ya.retler münasebetiyle toplar atıldık
halde, Kiel limanında.ki bu sene yapJ- ca, her topun kalibresini birer birer 
lan merasime dört hnrb filosu gönder. söylüyordu. Bu suretle, topun sesin. 
mişti... den kalibresini anlıyacak kadar usta 

Bazıları lngilterenin bu hareketini bir meslek erbabı oduğu kanaatini 
bir dostluk tezahürü olarak ke.J'flılı. vermek istiyordu. 

Kirahk köşk 
Bostancıda Adalara karşı geniı 7 oda, 

telefonu., 2 dönüm bağı ne 3 dönüm 

muhtelif m::yvası olan srrasında 2 bö

lük kullanılabilen bir köşk kiralıktır. 
Taliplerin tel. 44688 de Bay Rifata, 

veya Bostancıda Kasrplar No. 27 ye 
müracaatlan. 

:::ımm K o 1 aylık e '71 ::::::rm 
G Umum emlfık ve araıi alım, H 
~ satım, kiralama ve !da.resi H 
~ Cezbi Çelintaş rt 

Sabık Kadastro ve Kartal Tapu g 
memuru. Kartal HUkflmet cad. :: r: 

No. 3/1 H 
".::::m::ı::::::::.::::::ı::::::m::ı::::==m: 

mel casuslar - birkaç gün sonra kopa. 
cak kıya.metten haberdar değillerdi. 

Umumt cerraht ve sinir, dlına~ estetik 
cerrahisi mütehassısı 

PAR!S TIP FAKOLTESl S. 
ASlSTANI 

Erkek, kadın ameliyatları, dima~ 
estetik ''yüz., meme, karın buru~uk

luğu ve gençlik ameliyaU., 
(Nisaiye ve doğum mOtehassısı) 

Muayene sabahlan 1 e c c ~ n n n 
8 den 10 a kadar li 1 U il 
Öğleden sonra Ocretlidir. Tel 44086 

Bey-0~lu Pannakkapı, Rumeli han. 1 

Piyango Genel Dircktörlügündcıı: 

Direktörlüğü.'llüz muhasebe servisin• 
de çalı§mak üzere (Yüz) lira ücretle 
imtihanla iki memur alınacaktır. 

Bu memurlann: 
1 - Yüksek Ticaret mektebi meıu· 

nu olmıısı, 
2 - Yaşlarının azami otuz beşi n1U. 

tecaviz olmaması, 
3 - Hüsnühal sahibi olması, 
4 - Bir hastalıkla mallll bulwırtı11 ' 

ması, 

5 - Askerliğini bitirmiş olması ıs· 
zımdır. 

Yukwıda yazılı şeraite uygun old~; 
lan §ahadetname ve tasdiknaıneıer G 
tevsik edecek taliplerin 9 Haziran ~
güniı akşamına kadar !stanbulda ~. il 
çek;,ıpıda Piyango Genel Direktörluğ, 
muameltit servisine müracaatta bU1°11 

yorlardı. Fnkıı.t birçoklan da. vardı Kendisini dinllyen zabitlerden biri 
ki, lngiliz donanmasının bu ziyareti- gitmiş, vaziyeti amirine söyleır.bti. 
nin, casusluk tarihine kaydedilmctıi Bunun üu-rine adamdan §'ilphe edil _ 
lil.zımgelen bir hMise olduğunu söylU- mlş ve tevkü olunarak divanıharbe 
yorlardr. çekilmişti. Adam hapse mnhk\ım edil-

28 haziranda Saraybosnada patlı -
yan bomba üzerine, Kayzer Vilbelm 
Kiel haf tasını tatil etmiş ve teftişi ya. 
rıda bırakarak Berline dönmüştü. 

Saraybosnnda Avusturya veliahtı i
le karısının öldürülmesi de umumi har 
bi doğurmuştur. Kiel limanında top . 

malan" 
--~~~~~~~-----~ 

ZAYl - Yük arabamın 2049 ıı~ .. i 
lki devlet filoları arasındaki ziya. miştir. 

ret yalnız zahiri bir samimiyet içinde Kiel limanında toplanan bütün Av
geçti. İngiliz amirali filo kumandanı rupa bahriyelileri, - ve merasim dola. 
fon lngevohl'a 5u haberi gönderdi: yısiyle orada toplanmı§ olınası muhte. 

l ı ımış olan hı;.rb gemileri ve casuslar / 
birkaç gün sonra, vazifeleri baru.na 1 
giderek, faaliyete geçiyorlardı. 

·91•· 
maralı plAkasrnr dilşlirdüm. Yeil\~r· 
alacağımdan eskisinin hUkmü yolt rıt"'_.. 

Demirkapı Kum meydanı çı'kf: 
0 

No. 1 Hayim Nesim Ya'kO BcY 

-
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ADDIATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Uğrayaeaklan umanlar Vapurlann lstmıert Hareket glinlerı 

Pire, Brindiıi, Venedik Palcstma 
Triestc J<~. Grnnnru 

10/6 
17/6 
24/6 BiltUn A vnıpa için ekspres trenleri Palestına 

lle tellki ederler.. F. Gnmanı 1/7 

Pire, Napoli, Marıilya, Cenon Fcnlcla 
Mcrano 

Kavala, Selanik, Golos, Pire, Patras. Qnirfnııle 

\yaaranda, Brindisi, Ankona, Venedı\r I>iana 
Trieste Ahbazia 

SeUinik, Midilli, lz:niı, Pire. Kalamata hoo 
Patras. Brindisi, Venedik, Trieate Albano 

16/6 
80/6 

0/6 
2:l/R 

7/7 

saat 11 dt 

Saat 1'1 dt 

10/6 SaatlRdt 

80/ fl 

Burgaz, Varna, Köstencc 

Diana • 
l\lcrnno 
Alhuno 
Ah:.:ıızla 

Campidogllo 
\'esta 
QuJrlnale 

8/6 
lö/ 6 
1'7/6 
22/6 Sa.at 17 de 

29/6 

1/7 
6/7 

Sulina, Kalas, lbrail 

Türk 

l>f ana 
Merano 
Abba:ı:la 

CampldogUo 

8/6 
l~/O Saat 17 de 
22/6 
20/6 

Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
-~.yijk ikramiye 45.000 I~iradır. 

,.,52 MARKlZ no PAMPADUR 

Noe, ağzını kulaklanna vardır~ la
tif bir tebessümle cevap verdi: 

- Mösyö d'Assası getin!iğimi aöy. 
ledim .. Buyurun §(>valye •• Buyurun ..... 
İşte dostum, al şövalyeni 1 

Filhakika, çılgın sevinci içinde ba • 
ıamaklan dörder dörder atlıyarok çı

kan Nocyi takip eden d'Assas odaya 
giriyordu 

Şair, büyük bir ıevi•çle: 
- Mösyö ıd'Aısaı! diye b:ığırdı; 

doğrusu mösyö sizi gördüğüme son de
rece memnun oldum, çünkü hiç bir 
insanı sizi aradığan kadar aramadım. 

Gururun, patlayacasıya kabarttığı 

Noe, tekrar söze kanştJ: 
- Onu nerede bulduğumu bir bil

ıen 1 .. Adeta semadan kollanma düştü .. 
Değil mi, mösyö d'Aasas?. 

D'Assas, ayyaşın refakatinde geçir. 
diği bir kaç dakikalık müddet zarfında 
onun samimiyetine kani oldu ve i'indc
ki hafif bir şüphe de onun ~imt ve 
aar ve tavır hareketleri netkesinde ta
mamiyle zail oldu. 

Bunun içindir ki ayni samimiyetle, 
hafifçe gülümsiyerek: 

- Kuzum, mösyö, ismimi böyle yük
ıek sesle bağırmayın 1. 

De:ii ve Krebiyonun m!nalı bir na
zaıla bu ihtiyatın sebebini sorar gibi 
kendisine b:~rtığmı ve Nocnin hiç bir 
§ey anlamadığı anlarda mutadı olduğu 
vcçhile gözlerini faltaşı gibi açtığını gö 
rünce, fazla tafsilat vermeden iUive 
etti: 

- Çünkü h:ç dönmek niyetinde ol. 
ınadığım bir yerden çıkıyorum.. Hal
buki dor.tunuz, demin yaptığı gibi, is
rnimi yüksek sesle söylemekte devam e
derse oray~ dönmem pek muhtemeldir. 

Şair bu sözlerin manasını anlıyarak: 
- Aman ya Rabbim ı .. 
Dedi ve gözlerini d'Assasa dikti. 

f Fakat şövnlye, Krebiyonun kend:sinc 
srarın bıktığını görmemiş gibi yapz::.. 

rak, muhavereyi kendisini alakadar e. 

den mevzua intikal etirmek makaadiyle 
sordu: 

- Mösyönün söylediğine göre, ba
na, madam d'Etyol hakkında çok ciddi 
ve mlihim şeyler haber vereceksiniz ... 
öyle mi?. 

- Fakat ... Ben bilakis, Jan hakkm • 
da malCimat almak ümidiyle ıizi her ta
raf ta ar.xıuştım. 

- Möıyö Puasson, bir müddetten be
ri beni aradığınızı zaten söylemiş~i .. Siz 
de, madam 'li'Etyol hakkında benden 
malümat beklediğinizi ıöylliyonunuz, 

öyle değil mi?. 
- Evet öyle •• 
- Fakat bu malumatı benden akı'oi. 

leceğinize nereden zahip oldunuz? .. 
Halbuki ben buraya ... Sırf, sizin ben .. 
den beklediğiniz malUmat ve haberleri 
almak UmidiyJe gelmiştim. 

Krebiyon, derin düşüncelere daldığı· 
na işaret eden bir şekilde bumunu ka
şıdı ve kendilerini büyük bir dikk~(lc 

dinliyen Noeye dönerek şöyle dedi: 
- Azizim dostum, li'ıtfen şuralan a

raştır:n ·da, bir kaç dolu §işeyle, yiyecek 
bir şeyler bu!un .. Namuslu vatandaşlar 
b'.J saatte yemek yerler ve öyle ümit e. 
diyorum ki mösyö d'Assas, bizim milte
vazi yemeğimizi bizimle paylaşmak 

lutfundı:ı bulunur. 
Ve şövalyenin menfi bir jest yapt ğı. 

m görünce il5've etti : 
- Yekdiğerimize vereceğimiz izahat. 

Zannederim .. Uzun ve yorucu olacak, 
mösyö .. Bence, noktai nazar ve ibti~aı 
teatilerini, iyi bir masayla bir kaç şişe 
eski şarap k::ıdar, hiç bir şey kolaylaş
tırmaz .. Binaenaleyh size candan tek
lif edilen bir şeyi kabul edin .. 

Şairin samimi hareketlerine ve mert 
blkışlarma hayran kalan şöv~yc, ka • 
b~l makamında eğildi. 

Bu müddet zarfında da Noe, dostu 
tarfından yapılan teklifin ne'kad\ır ho
şuna gitti!;ini gösteren bir isticalle do
laptan bir sürü şişelerle muhtelif ye • 

l~lUJl~l~AtlıA 
CAN KUQTAQ.I~ 

• . .. - -... 
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----·---------------------------------------------------------------makinesinden kortulmasına yc:ırdım et
mi~ti. 

Esrarengiz uşak bir taraftan yardım 
ederken, diğer taraftan da 11ürmet -
kar bir tavırla soruyordu: 

- Kendilerine yc:rrdım etmek şerefine 
nail olduğum muhterem zat, mösyö 1b 
§(>vulye d'Assasdır, ıdeğil mi?. 

Ve d'Assasın kendisine şüpheli bir 
nazarla baktığını görünce derhal ilave 
etti: 

- Efendim monsenyör kont Sen -
}ermenin emri üzerine, mösyö lö §Ö. 
valyeyi iki gündenberi, iki atla bekliyo
rum. 

D'Assas, yapmış olduğu §ayanı hay
ret inişin tevlit ettiği heyecandan he
nüz kurtulmamıştı ve bu kadtll' büyük 
bir isticalle yarldımına koşıın bu meç. 
bul adamın bir düşman mı, yoksa dost 
mu olduğunu kendi kendine soruyor
du. 

Fakat U§ağın son sözleri onu temin 
etti ve daha rahat nefes alarak ona te. 
Ş"khürlerde bulundu. Yegane temenni
si bir an evvel uzaklaşmaktı. 

Esasen uşak onu atlara doğru sürük
Jüy~r ve gayet hızlı yürürken, ayni za
ır.ar.d:-., şöyle diyordu: 

- Efcndimden, tamamiyle mösyö lö 
şöv:ılycn:n emri altına girmek emrini 
aldım. 

Bütün enerji ve cesaretine rağmen, 

henilz !'ersemliğinden tamamiylc kurtu
lamamış olan ve kendisini toplamak ih
tiyacını hisseden d' Assas: 

- Hele şu orm:ı.'la kadar gidelim 
de orada görüşürüz. 

Tam bu esnada, karanlıkta, sallana
rak ve acleta yuvarlanarak, koll.ırını 

havaya kaldırmış olduğu halde hayret, 
ifade eden nidalar koparar-:~c. kendileri
ne doğru koşarak gelen garip bir ha. 
yalet gördtiler. Bu, heyecan ve acele 
içinde bulundukları için, o zamana ka
d:•: göremedikleri Noeydi. 

D'Assas, yumruklarını sıkarak dur- l 

du; uşak alelacele cep lerini kanştıra -
rak bir kamayla bir tabanca çıkardı ve 

bunları şöv~yeye uzatarak, kısaca, 

şöyle ldedi: 
- Tabanca doludur, mösyö lö şöval. 

ye, bir tc:ıne de bende var. 
D'Assas, tabancayı kemerine &eçir

di, kamayı cebine yerleştirdi ve gayet 
yavaş sesle: 

- Bırakın, ben meseleyi hallederim •• 
Bu adam yalnızdır, burada silahlara 
ihtiyaç yok .. Çünkü onda da silfilı olma
dığı anlaşılryor. 

Dedi, sert bir sesle bağırdı: 
-Kim o?. 
Soluyan bir ses, sevinçli bir hayret 

ifade eden tavırla cevap verdi: 
- Aman ya Rabbim. Fakat bu 

ses .. 
Şövalye onun sözUnü keserek ayni 

sert ve amirane tavriyle bağırdı: 
- Açılın:! 

Karanlıktaki ses tekrar cevap ver
di: 

- Evet, evet, evet 1 Ta kendisi .... Bu 
dAssasın ta kendisidir! .. Aman ya 
Rabbiml Ne garip şey!.ı 

Karanlıkta, kendisini tanımış olan bu 
meçhul crdamm çehresini görmeğe ça. 
hşan d'Assas: 

- Açılın yoksa ateş eıderim !. 
Diye bağırdı ve bu kı&ı:ı tehdit üzeri

ne de, meçhul ses, dehşet ifade eden bir 
titreyişle cevap verdi: 

- Tanrı aşkına, şövalye ateş etme
yin .. Ben düşman değil, dostum .. 

D'Assasın yegine maksadı, mütear
rız zanettiği bu meçhul adamı korkut. 
maktı. Tehdidi savururken, elini ta
bancaya bile götürmemişti. 

Bu aralık Noe ona tamamiyle yak • 
!aşmış, hayretle soruyordu: 

- Nasıl? .. Beni tanıyamadınız mı? 
D'Assas, bu tehlikesiz r.ıyya~ çehresi

ni nerede gördüğünü hatırlamağa ça. 
h;arak, daha yumuşak bir &escl sordu: 

- Kimsiniz? 
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Her akşam 
Taksim Belediye Bahçesinde 

Memleketimizin en yüksek san!\tkar
Jarından müteıekkiJ 

Tercih edilmesindeki sebeb 
Bir saz 
heyeti 

, 

~ 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, hastalık baş-1 
langıçlarına karşı tesiri yüz. 
de yüz olan ve hiç zararsız 
en kuvvetli müsekkindir. 

~ 

GRiPiN 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında 
baş, diş, mafsal, romatizma, asap ve adale ağ
rılarında icabında günde 3 kaşe alınabilir. İs· 
mine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Gri-

' Oksiirenlere ve 
gögils nezlelerine 

Müc5seıenin büyük feda..1<a1·JıklArla 
angaje ettiği 

Bağdat rakıs 
kırahçası Nazahatül Bağdadi 

ve Sahra yıldızı Hediye Ahmed 

Bağdat revüsü devam 
ediyor. 

Telefon: 43776 

KATRAN HAKKI EKREM 

pin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle •••••• 
reddediniz. Otonıatik --------·• 

Telef on santralı 
~- ŞiŞMAN Y ANKO ·-1 İstanbul Y enipostane cad. 39 

22 numaralı otomatik Dahili ve Şehir TELEFON SANTRALI 

8. S. C. i. Leningrad ( Krasnaya Zarya) 
fabrikası mamulAtındandır 

Son moda yünlü, ipekli 
ve pamuklu kumaşlar 

Ketenlerin envaı, her cins patiska, havlu ve çarşaflık
lar, her nevi sofra ve cihaz takımları. 

Tuhafiye dairesinde: En zengin çeşid. Hazır ve ölçü 
üzerine gömlek, pijama ve rob dö §ambrlar. 

Şık - Sağlam - Ucuz -·· ,. .. ,. . . ... "'· ~ '~ ~. ·. 
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Yüksek 
meden 

keyfiyette malze
imal olunmuştur 

Mükemmel surette montaj edilmittir. 

Mekanizması fevkalade çaltşmahladır. 
Bütün tahımile birlikte satılmaktadır. 

Mufassal malQmat almak için: 
TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 

Asr 
----------------------~------------------------------------------

--------------------------------~__, ____________________________ __ 
- Puasson ... Noe Puasson ... Madam 

d'Etyolun babası .. 
D' Assas heyecanla bağırdı: 
- Aman ya Rabbim ! .. 

Ayyaş, muzaffer bir tavırla: 
- Şimdi tanıdınız, değil mi? Doğru· 

su şövalye bizi bir hayli yordunuz .... 
Ne kadar zamandır sizi arıyoruz. 

- Beni mi arıyordunuz?. 
- Evet, sizi ... Ve düşünün ki siz, !hiç 

beklenilmedik bir anda, semadan dü
şüyorsunuz .. Ne garip şeyi •• 

ihtiyatkar bir insan olduğu anlaşılan 
uşak: 

- Mösyö, şuraya girsek nasıl olur? 
Dedi ve eliyle yandaki ormanı işaret 

etti. 
D'Assas bu tavsiyenin ehemmiyetini 

aınlıyarak: 

- Hakkınız var, ıdiye cevap verdi. 

D'Assasla Noe, önlerinde uşak ol
duğu halde, crmana girdiler ve bir kaç 
adımda, bütün gizli nazarlardan uzak 

ve ~yyaşı bu kadar tecessüse uğratmış 
()}an iki atın bulunduğu bir yere geldi. 
ler. Uşak atları derhal çözerek gemle
rinden tutarak bekleldi. 

D'Assas ta Noeye dönerek sordu: 
- Beni aradığınızı söylemiştiniz, de

ğil mi, mösyö?. 
- Evet 1 Hep sizi arıyorduk!. 
Şövalye, ]andan bahsedilmesi ümidi

le tekrt•r sordu: 
- Evet, ama "biz arıyorduk,, diyor. 

sun uz, "biz,, dediğiniz kim?. 

Noe, büyük bir saflıkla, kendisiyle 
Krebiyonun hep d'Assasın düşündük -
leri gibi, onun da hep kendilerini dü
şünmesi lazım geldiği fikrinde oltluğu 
için hayretle cevap verdi: 

- Fakat .• Kim olacak: Krebiyon ve 
ben! .• 

D'Assas ümit ettiği cevabı al~ımayın
ca, inkisarı hayale uğradığını ifade e. 
den bir jest yapmaktan kendini alamadı 
buna rağmen oldukça tecessüsle sordu: 

- Pekala.. Fakat mösyö dö Krebi· 
yonla siz, beni ne diye arıyorldunuz? 

Puasson saf bir tavırla §U cevabı 

verdi: 
- Doğrusu, bunu bilmiyorum. 
Bu cevaptan hayrette kalan ve kar. 

şısınd2lki garip adamın bir deli olup ol· 
madığını kendi kendine soran d'Assas: 

- Nasıl bilmiyorsunuz?. 

Dedi ve Noe hep ayni saf haliyle de. 
vam etti: 

- Ben bilmiyorum; fakat Krebiyon 
iyi biliyor ve bunu size söyliyecektir ... 
Çünkü sizi şimdi hemen oraya götüre· 
cegim .. 

Bu müddet zarfında şövalye düşünü
yor ve, bu kadar ~ptallığa akıl erdire • 
mediği için, karşısındaki adamın tavır 
ve hareketleri onu şüpheye düşürmeğe 
başlıyordu. Bunun içindir ki . tabii Nce· 
nin sezemediği - bir istihza ile sordu• 

:.._ Demek beni hemen alıp, oray~ 
götüreceksiniz, öyle mi?. 

Noe, ayni saflık ve sadelikle cev<•p 
verdi: 

- Evet 1 Krebiyon, anlaşılan, kızım 
ma•dam d'Etyol hakkında size çok mü
him şeyler haber verecektir .. Sizi sırf 
bunun için iki gündenberi arıyor. 

Jan ismi, d'Assasın üzerinde mutad 
tesiri yaptı.. Bunun içindir ki bir an 
evvel şüphe hissetmişken, bu defo bü
tün ihtiyat ve tedbiri elden bıraktı. 

Çünkü hayatından fazla ehemmiyet ver 
diği bir insan hakkında malUmat al
mak ümidi vaııdı. 

Ayyaşın son derece saf h~li, ayni 
saflığı aksettiren küçük gözleri, müte -
madi hayret ve şaşkınlık nişaneleri bü
tün bunlar, esasen her türlü şüpheyi 

bertaraf etmeğe kafiydi. 

Halbuki d'Assas, Jan için en kor
kunç tehlike ve ölümlere bile maalmem 
nuniye f:ltılırdı. Bunun içindir ki bu saf 
tavırlı garip adamla beraber, istediği 

yere gidecekti. 

Bunı:lan başka, ihtiyatkar davranıp 

bu adamın bütün hareketlerine dikkat 
etmesine ve icabında, onu bir yumru • 
ğiyle yere yıkıp, tehlikeden kurtulma. 
sına hiç bir mani yoktu. 

Şövalye, bu düşünceler içinde kara· 
rını derhal verdi ve kat'i bir tavırla şu 
cevabı verdi: 

- Pekala l Şu halde beni dostunu
zun yanına cgötürün. 

Şövalye Noe ile konuşurken, uşak 

ta eğerde asılı duran kılıcı ve heybenin 
içine itinayı._ yerleştirilmiş koyu renk
te bir mantoyu meydana çıkarmıştı. 

Şövalye mantoya büründü ve kılıcı. 
nın incelik ve sağlamlığını görerek bu
nu da büyük bir memnuniyetle beline 
taktı. 

Bunun üzerine uşak, ona dolgun bir 
altın kesesi uzatarak şöyle dedi! • 

- Efendim, mösyö lö kont t<ırafın • 
dan ... Mösyö lö şövalyenin heybesinde, 
böyle iki kese daha var ... 

D'Assas, keseyi cebine yerleştirir

ken, son lderece mütehassis olmuş bir 
halde mırıldandı: 

- Ah 1 Sen - J ermen! Sen • J ermen! .. 
Sadık ve büyük dost 1 • 

Sonra, Noeye dönerek, yüksek ses
le ilave etti: 

- Gidelim, mösyö .. 
Uşak, d'Assasın, kendisine hiç bir e

mir vermeden gitmeğe hazırlanı:Jığını 

görünce htirmetkar bir tavırla sordu: 
- Mösyö 1ö şövalye :,_.ndilerini gidip 

beklememi emrederler mi? 
D'Assas, dur<.ırak, neye Jcarar vere

ceğini düşünürken Noe sakin bir ses. 
le: 

- Fakat, dedi, bizim oturduğumuz 
otelin ahırları da var, binaenaleyh bu 
jki zavallı hayvan için de bir yer bu
lunur. 

D'Assas: 
- Doğru, diye mırıldandı .. Bizi, u

zaktan t~ıkip edin, bizim gireceğimiz 

yere girin, fakat yeni bir emre kadar, 

beni kat'iyyen tanımıycrsunuz .. Efen· 
dinizi bekliyorsunuz .. O kadar, anlıyor 
sunuz, değil mi? . 

- Mösyö, lö şövalye merak buyur
masınlar .. 

Bu teminat üzerine şövalye, Noeyle 
beraber yola koyuldu. iki atı gemle. 
rinden sürükliyen uşak ta, uzaktan on
ları takip etti. 
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-Noe Puasson, şövalye ıd'Assasın refa. 
katinde ve büyük bir sevinç içinlde, 
otelinin yolunu tuttu. 
Şatonun parmaklıkları yanından ge. 

çerken, şövc:ılye, oraıda her şeyin tabii 
halinde olduğunu, bu saatte mutad sü
kunetin kat'iyyen bozulmadığını ve 
en küçük bir faaliyet heyecan eseri da
hi görülmediğini farketti • 

- İyi! diye düşündü. Henüz hiç bir 
§eyin farkında olmamışlar. Yarın saba
ha kadar rahatım. 

Ve şövalye, düşüncelerini kat'iyyen 
belli etmemeğe çalışarak, sevincinden 
adeta koşarak ilerliyen Noeyi takip 
etti. 

Otele gelir gelmez, kan ter içinde 
kalmış olduğu halde soluyan Noe, ıa. 
irle beraber işgal ettiği odaya koştu, 

müthiş bir gürültüyle kapıyı açtı ve 
kendisinden beklenilmiyecek, ayni de· 
recelde müthiş bir sesle bağırdı: 

- lştel .. Onu sana getiriyoTuml .~ 
Valizleri hazırlamakla meşgul bu· 

lunan Krebiyon, bu gürültü üzerine ye
rinden sıçradı ve dostunun, Tanrının 

kendisine bı:.hşettiği pekaz aklını da 
oynatıp oynatmadığını anlamak için 
dikkatle onun yüzüne bLıktı. 

Fakat, ayyaş, dostunun çehresindeki 
endişeyi görmclden, muzaffer bir tavır• 
la ilave etti: 

- Şövalye d'Ass?ı&ı nihayet bulaca
ğımı pekfila biliyordum!., 

Krebiyon hayretler içinde baj!ırdı: 
- Anlamadım? .. Ne dedin?. 


