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i Atatürk i 
! 
= Dahiliye Vekilini 

Savarona yatında 
kabul ettiler 

Dahiliye Vekili ve C.H.P. genel 
sekreteri Şükrü Kaya dün Ankara 
dan şehrimize gelmiş ve "Savaro· 
na,. yatına giderek Rcisicümhur 
Atatürk tarc:ıfından kabul edilmiş
tir. Şükrü Kaya, şehrimizde bu-

Paris müzakeresi, Fransızların 
bir defa daha Türk hakkını 

koruyacakları vaadile neticelendi 

···==············ ........ ·-·-···---.. ·----······ 
·Süvari/erimiz 
yarın 

geliyorlar 
OstanlbHYJO CCŞa~ 

Alillt©lkY©lY©l lb>ürr : 
il< u ını t e ;ğ;a) nıı lYı ıra ti 

yapacak j 
! lunduğu müddetçe Atatürkün mi· 

safiri olarak "Savarona., yatın'da 

kalacaktır. 

························································ 
lFlÜltrktüı . lb>~D~cdlüy~ 

(Yazısı spor sayfamtzda) : 
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Çek - Südet 
konuşmaları 

l\1uvafakıyel le ileı Hyor 
ır~ü~ü V©l(P>toD©ltr J 

Balkanlardan 
gelecek 

muhacirler Londra, 8 (A. A.) - Çekoslovakya 
elçisi Pragda on gün kaldıktan sonra 
Londraya dönmüştür. Pragdan gelen 
haberlere göre, Çeklerle Sudetler ara. 
smdaki müzakereler muvaffakıyetle i
lerlemektedir. 

Hasan Saka ve isi< An 
Umum Müdürü hu 

sabah şehrimize 
geJdiler 

H.omen, Yugoslav ve Yunan 
muralıhaslarile göriişecekler 

Pragdan bildirildiğine göre Hen
lnyn, Ase avdet etmiştir. Salahiyettar 
Sudct mahfcllcrinde söylendiğine gö
re, Henlayn, karısı ve iki çocuğu ile 
Almanyada Badelster'de bir kaç gün 
istirahat etmi~tir. Almanyada hiçbir 
siyasi göriişme yapılmamıştır. 1 ket· · · ziyaret cdcceğüıi tcyid caen Fransız 1ı'ariciyo 12azırı: B01ınc 

___.Ey/Ulde mcm c ~zı c ~o ~o ~@) Y/ ©l ır 
.Meclis parti grupu başkanı Hasan 

Saka ile sıhhat vcka.Ieti iskan umum 

müdürü Cevdet Jm sabah Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. 

l • -
" -~ 
ispanya şehirlerinden b-irim1e 7uıl1ı."1n hava 1ıiieımılarnıdan korunmak içi1ı 

topraklara kazdığı yeraltı sığınaklarırıdan biri ..• 

lngiiiz vapurlarının 

Bomba anması 
lngilterede asabiyet 

uyandırdı 
loırd IHlaıDn'ffak~ lbHYJ~ddıırn va:?gftyetı 

tetlknk ecdlecek 

Fransız topraklarının 
bombardımanından 

maksat ne? 
6~<r:ok. Ş>®ln1Dır IQ>©mlQ>aıır<dlomaırnoırnoırn 
rtHYı~e ~~çmek n~nırn cdlcevocetDeırDIFi1 

"1llYışt~rr®k lfil~ır®k<etDeırD nsteırnnycır 
t Valensiya, 7 (A.A.) - Frankist raştitle yere inen lıir Alman pilot e
kaıyhYarcıerı, bugün Şark cephesinde- sir cılilınlştır. 
tn UkOınetçl mevzilerini bombardı- 78 Kişi öldü 

ana tcşebhUs etmiştir. Barselona, 7 (A. A.) - Son saatte 
Cuınh 

1 
haber Ycrillliğlne göre, dUn, Alikan-

kt ur Yet~! tayyareler iki Fran tın tayarclcr tarafından bomlıardı-
•t taryareyl düşUrmUşlerdir\ Pa- ~Devamı 8 incide 

Bu vaziyet karşısında anlaşmaya 
varılacağı ümidindedir 

Hasan Saka ve Doktcfr Cevdet, Bal

kanlardan memleketimire gelecek mu

hacirler meselesi üzerinde Romen, Yu. 

goslav·ve Yunan murahhasları ile 

müzakerelerde bulunacaklardır. 

Fransız Hariciye Nazırı Bonne 
eylül ayında memleketim ·z; Almanyanın nüfusu 

Berlin, 8 (A. A.) - Neues Volk ga. 
zetesinin bildirdiğine göre, Almanya 

nüfusunun yekunu 73.144.233 kişiye ziyaret edecek 
Ankara, 7 - Cumhuriyet Halk Partisi 

B. M. Meclisi grupu dün saat 15 de An
talya mebusu Dr. Cemal Tuncanın reis. 
liğinde toplanmıştır. 

Başbakan Celal Bayar, söz alarak Ha- baliğ olmaktadır. 17 mayısta yapılma_ 
tay meselesinin bidayetindenberi geçir • sı mukarrer umwni tahriri nüfus an

diği safahatın bir tarihçesini yapmış ve şlus dolayısiyle 1939 senesinde yapı-
~ Deuamr S incide lacaktır. 

Heyecanh bir takipten sonra 
Alemdağda, Bijlbülderesinde 

Birkaç aydanberi 
tanıdı!;rr, dört gün 
de beraber yaşadığı 
sevgilisi Haticeyi 
vurup öldürdükten 
sonra kaçan serseri 
güruhundan l\Jah • 
mut, Fatih polis 
merkezinin iki gün 
lük yorulmak bil· 
meclen çah~ması 

sayesinde bu sabah 
Jl/I'" Dwamr 8 incide 

Katil Mahmud 

yakayı eıe verdi 
~aıat 11 ~04~ va~lYlırDDe Ds'taırnlbHYJOa 
~eçftırDD~ırek !Fatnlhl Meırkeznıne 

~©tlYı ırlYı Dedi lYı 

Katil: "Ben öldürmedim! ,, 
diyor 

E:a 413 f;:~~:Brodeg Marmarada 
Büyük harpte 

MarmaralJı 
haraca kesen 

Oırn~DDD;ğ 
Deırn D;ğa Otosu 

Rahmi Yağız, HABER için bu ente
resan ve son derece meraklı tarihi ese
ri hazırlamak uğruna aylardanberi \'C

sika topladı; Marmarada düşman de
nizaltısının taarruzuna uğramış harp 
gemilerimizin sağ bulunan süvarilerile 
konuştu. 

1111 haı~nıraırn 

CU MARTfES D, 

Bu binbir macerayla dolu deniz 
tefrikamızı okumağa ba.şlıyacağımz ta
rihtir. 

dcnizalttsı Bandırmaya bir 

lUJ ını utmaıyo ın h~ 
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Hamallara 

arabalarına 
ve 
daiı 

Yazan: Nizametlin Na1if 

S IRT hama.Ilığının men'i, tabii 
çok iyi bir iş oldu. Fakat bu 

i~i işin yapılı~mda beledi~enin bir 
mühim ha.tası da olmadı değil. Madem 
ki hamallar eninde sonunda el araba.. 
lan kullanmaya. zorlanacaklardı, bu a
rabaların ~klini daha. evvelden karar
laştırmak, tesblt etr~ek, hnttfı bunlar. 
dan ihtiynçı karşılıyacak nsgnri mik
tarı yaptırmak niçin du§UnUlmedi? 

Sırt hamallığının kalktığı gün, şeh. 
rln "kllçUk nakliyat'' bflkımından çek
tiği ilk sıkıntılar maliimdur. Bunları 
belediye yüzünden çektik. 

Sonra. ne oldu? 
Hamnllar ortada tcsbit edilmiş bir 

şekil olmadığı için kendi kafalarına, 
basit görgülerine göre bir takım ara
ba.far yaptırmağa başladılar. Bu ara. 
'b:ılo.nn ikl mühim hatası vardı: 

l - Şhkilleri pek gn.ribdi. Koca şe
hirdA blrıblrine benzer iki araba gör. 
mek mümktin olmadı. 

2 - Aralmlar gayet ağır malzeme 
ile ynptırılmıgtı. İçlerinde öyle büyük
leri vardı ki bunu ancak iki beygir çe
kebilirdi. 

Demek oluyor ki sırt hamallığının 
kaldırılmasından umduğumuz belli. 
başlı iki faydadnn hiçbirini ilk ağız
iia elde edcmemi§tik. Yani ne hamal. 
lann ağır yük taşımasına m~nl ola
bilmiştik, ne de semerle yük taşıyan 
bir insanın göze iyi görUnınlyen man
zarasına. Zira hamallar, yine, eski 
yükleri taşıyorlardı; !azla olarak on. 
lara bir de tnlfkarya arabası yüklemiş 
oluyorduk. Yaptırdıldnn nrnbalann, 
nehre, eski 15emerlcrden ve smklar
dan bin kat daha çirkin bir ~kil kat. 
tığı muhakkaktı. 

Belediyenin, nihayet bir el arabası 
şekli tesbit ettiğini öğrenmiB bulunu
yoruz. Ne sürat! Kırtasiyeciliğin en 
ağız tadıyla saltanat sürdüğü devir
lerde bile bir el arabası nUmunesi için 
bu derece uzun tetkiklerde bulunula. 
mazdı sanırız. Rengi için, tekerlekle
rinin §ekli için, yaylan için, büyüklü. 
ğU ve karoserisinin hatları için ayrı 
ayrı dll§UnWmU§. Bu kadar dikkatle 
yapıldığına göre, lıu.;allah şu arabalar 
hakikaten güzel ı?eyler olurlar. 

Mesele burada değil. Hamalların ço
ğu arabalar yaptırdılar. Tabii yeni 
&ekil belediye arabası p~·asaya çıka. 
rılmca bu eski arabalar ortadan kal. 
kacak. 

Çirkinliklerine hnttn. iğrençlikleri
ne, kabalıklarına rağmen bu arabala. 
rın ilk ağızdn hamallara pek pahalı
ya mnl edildiklerini unutmamak la
zımdır. Sırt ve sırık mcncdilince ara.. 
ba yapanlar derhal ihtikara sapmış
lar \'e bu mer dehur arabaları betba.ht 
hamallara 30 lira ile 80 lira arasında 
sUrUp yutturm~lardır. 

Belediyenin bu arabaları hamalla. 
ra mal cdılen fiatlnrla satmalmasmı 
teklif edecek değiliz. Faknt tek başı
na miif}tcrl bulamıyacak olnn bu ara
balar, yığın halinde toptan müşteri 
bulJLbJllrler. Ha.mallık i5leriyle uğra. 
ıan "komisyon?., un hiç olmazsa bu 
ciheti tetkik etmesi cidden insani bir 
hareket olur. Sonra hamalların peein 
parayla ikinci bir araba alm&k mas
rafına bütçeleri tahnmmUI edebilir mi? 
Edemez sanıyoruz. 

Ne yapmalı? 
Bizce yeni model ara.baları hamal. 

Iara ucuz taksitlerle vermeli. Bu p:ıra 
hiç olmazsa 12 ayda ödcncbllmeli? 

Gelelim kUçUk nakliyat i§lnin ikin
ci safhnsma.. 

El arabalnrıyln i3 görecek hamallar 
hangileridir? Bütün hamallar mı? O 
zaman, otobüsler ve tramvaylarla za-

HA RER - Aksam postan 

Amerikalı kadının aklından zoru mu var ? 

Elmas daQıtacak 
dostlar arıyor! 

Ş.m(J)Dye lka<dlaur sev<dlDIKOeırDrne bDn eomaıs velfmnş; 
da@ntıDacaık bDn eoması cıanııa vaırmaş 

Bu, biraz p§ılacak bir şeydir. Bu 
kadının henüz genç bir yaşta bulundu· 
ğunu, milyonlarca lira dı:ğerindeki 

elnmslarıru da büyük tehlikelere atıla
rak ele geçirdiğini söylerı>ek dah._ şa· 
şılacak bir şey olur ... 

Lul Gatido ismindeki bu ccnubt A
merikalı kadın, bugün Londrada bu· 
lunmaktadır ve elindeki binlerce ya· 
kut, zümrüt, safir gibi paha biçilmez 
kıymetli taşlan yeni edindiği dostl&
nna dağıtmakla meşguldür ... 

Madam Gardo diyor ki: 
- Benim içın bu elmaalann değeri 

para ile ölçUlemcz. ÇUnkU bunlan ben, 
para ile almıdım, para ile ölçfilmeaine 
imkin olmryan bir fCY: Hayatımı teh· 
likeye koyarak elde ettiın. Onun i~n, 
gene parayla ölçWemiyecek bir ıeye: 
dostluk ve aevgiye ka11ılık olarak da· 
ğıtıyorum., 

''Şimdiye kadar, eaki arkattaılanma, 
yeniden tanıdığım ve ıevdlğim kimse· 
lere bin kadar elmas vermi§lmdir. Fa· 
kat, insanın hakikaten sevdiği ve ken
disini sevdiğine itimat ettiği kimse o 

Din ve Fen 
Bu adam hokkabaz değil 

rahiptir 1 

Amerikada fen her eeye g!rdiği gibi, 
din i[j!crlnc de dahil olmuştur. 

Burada gördUğUnllz elektrik oyunU
ııu yap:ın ne bir hokkabazdır, ne de 
bir sihirbaz. Bu halka, dini vaızlar ve
ren bir ralıibdir ve bu marüeti, halka 
bir mucize gösterir gibi değil, fenle, 
din kitaplarında anlatılan manevi 
kuvvetler arasındaki mUnasebeti gös -
termek için yapmaktadır. 

Bir elektrik bobininin üzerine, ya
lmayak basarak çıkan papM, kollarını 
kaldırıyor, parmaklarını açıyor. Vü • 
cudundnn geçen elektrik cereyanı, par. 
maklarıoın ucundan havaya §erare -
ler halinde çıkıyor. Vücudunun hiçbir 
yeri toprağa temas etmediği için, e
lektrik cereyanı tek kalarak, adamın 
kömür olmasının önUne geçiyor. 

Karanlıkta, pann:ıklarının ucundan 
elektrik n~rcdcn adam, kaıııısmdaki 
halka, manevi kuvvetin bir timsalini 
gösterdiğini söylemektedir. 

ten tıko.nncnğı kadar tıkanmJ§ olan bu 
şehirde el ara.basından geçilmez. Biz. 
ce fakir ve tek bafjına çalışır hamallar 
bu el aro.balıırıyla çalışmalı. Şirketle
rin, rosm! dairelerin, banknlo.nn, bil. 
yük ticaret evlerinin koopcratülcrin, 
hatta bakkalların, pastacıların ve tu
hafiye mağazalarının nakliyatı bisik
letli ve motosıkletli arabalarla yapıla.
bilmelidir, sehrin manzarası ancak bu 
suretle modernleşmln olur. 

Nizamettin NAZiF 

l 
kadar az ki, bu arkadaşltır1 bulmakta 
çek zorluk ç.cktlın. 
"Arkadaşlanma verilmek üzere a· 

yırdığım daha bin kadar elmas var. 
Bunltın verecek yeni dostlar anyo-
rurn.. 

''Bundan başka emsali az bulunur 
'!e ilmi kıymeti haiz taşlan da milr'=
!ere veriyorum. Müzeler §İmdiye ka
dar verdiğim ~etli taşlar üç bini 
geçnuıtlr. Bunlaıldan bin kadannı 
Gl~kov müzesine, 800 UnU de Los An
celos müzesine verdim. Britis mu
ıeum'a da arziyat bakımından kıymetli 
olan 250 tq hediye ettim.,, 

Bu cömert zengin kadın bu elmaa
lan nasıl ve nereden bulmuı? Bunu da 

kendi ağzından dinli yelim: 
''Bunların hepsini, kendi elimle top

lamışımdır. Çoğunu Avusturolyaı:ia ve 
Brezilyada buldum. Yalanda da, gene 
araştırmalarda bulunmak üzere Tibc
te gitmek üzereyim. Oralara ayak 
basan ilk garplı kadın ben :>lacağmı. 

"Avusturalyada ve Brezilyada yap
tığım ıeyahatleı:ide ölilmle pençeleştim. 
Bilhassa, Avuaturalyada ''ölüm vadi· 
si,, ismiyle mrcuf olan vadide ölmeme 
ramak kalmıştı. Fakat, aradığım elma· 
aı bulmadan aynlmadmı ... Bir çok yer
lerde de yamyamlann elinden zor kur
tuldum ... ,. 

Lut Garbo, gUpbesiz ki. bulunduğu 
yerde en ''sevilen,. kadmdırl. 

Frankoyu kızdıran 
filmin mevzuu neqmiş? 
"Abluka,, Londıada gösterilnıette başlandı; halk 

sinemaları dolduruyor 
Amerikada yapılan ''Abloka,, is. 

mindeki bir filine general Frankonun 
itiraz ettiği ve gösterilmesinin men'i 
nl istediği malfundur. Evvelce de yaz. 
dığımız gibi lspanya hfi.diselerini an· 
latan bu filmde baş rolU Madlen Ka.
rol oynamaktadır. 

Film, uzun mUnak~alara sebeb o1-
"111U§1 ııwu.yıc:" lUU.)'ıu.uı:u ı.:a.nu.ıuuCU1. 

kontrol edilmesi için bir kopyaııı Na. 
poliye gönderilmiştir. General Fran • 
konun adamlan film hakkında rapor
larım bundan sonra. vereceklerdir. 

Fakat, film pazar gününden itiba· 
ren Londradaki bir sinemada göste -
rilmeye ba.9lanmıştır. Halk, bu kadar 
münakaşaya scbeb olan filmi merak e. 
derek sinemayı doldurmaktadır. Biz 
de mevzu unu kısaca anlatalım: 

Madlen Karol filmde ev,·eUi bir ca.. 
susun kızı rolündedir. Bir gün otomo
bili devriliyor, kendisine bir lspanyol 
köylU genci yardım ediyor. Karol bu 
ada.mı seviyor. 

Vaka hUkQmetçilerln elindeki bir 
köyde geçmektedir. Karolun babası o
lan casus, bu deniz kıyısı köye gelen 
gemiler hakkında dU§mana malumat 
vermektedir. Karol da bu i§te babası
na yardım ediyor. Fakat, harb esna. 
sında kadmlann, çocukların, ihtiyar. 
ların nasıl öldUkleı ini görerek fı.sile -

re yardım ettiğine pigman oluyor ve 

Alman - isviçre 
Ticaret mUzakeres, 

Bern, 7 (A.A.). - İsviçre ajansı bildi. 
riyor: 

lsviçre - Almanya ticaret müzakerele
rinin, her iki tarafça vaziyetin tetkiki 
için, tehiri ilzerine, federal konsey, ls. 
vir;re heyetinin raporuna ittila kesbet. 
miştir. Bu rapora göre, bugüne kadar 
Alman heyetinin ileri sünnekte olduğu 

esas üzerinden bir anlaşmaya varmak 
imkansızdır. 

Almanya • İsviçre takas ve tediye an
laşmasının haziran sonunda müddeti bi. 
teceğindcn, vaziyet dddi telakki olun. 
maktadır. 

-o-

Kayıp tayyare 
bu'undu 

Captovn, 7 (A.A.) - Bulavayodan 
Pretoriaya lngiliz hava kuwetlerinc 
mensup üç boksör ile antrenörlerini nak 
!ederken kaybolan askcrl tayyareyi ara. 
makta olan tan·areler, kayıp tayyareyi 
Limpoponun 30 kilometre 3imatlnde k~
in EvaJlielina civarında 1:örmüşlerdir. 

Filmin ba§ arti.!ti Macllen Karoı 
hıikfımctçilere casu lu. etmeye başlı
yor. 

GUnUn birinde asilerin eline düşü. 
yor ve kendisini kurşuna dizmeye ka. 
rar \'eriyorlar. 

Tam bu sırr.ıda, Karolu seven ve kı. 
zın da kendisini sevdiği o İspanyol köy 
1U dclika:ıhsı çıka geliyor ve asilerin 
kumandanlarının bile casusluk ettiği
ni söyliyerek kızın ölümden kurtarıl -
maBinı istiyor. 

Film buradn, bu köylü genç rolün
deki Henri Fonda'nrn eu sözleriyle 
bitmektedir: 

"Sulh! sulh nerede! bu harb değil, 
bu, cinayet! İnsan katliamı! Bunu 
dünya yaptı, dtinya durdurabilir. 
Dllnyanın §uuru nerede?,, 

Loııdra gazeteleri filmin Ispanya 
hUkfımetçlleri lehinde propaganda ma. 
hiyctindc olduğunu kabul ediyorlar. 

Vındsoılar 
Evliliklerinin yıl 

dönürnünü kutluladılar 
Vindsor dük ve dil§esJ, geçen cu -

martesi gUnU, evlendiklerinin ilk yıl. 
dönümtiı ü kutluladılar. 

Birkaç gün evvel Parlst,e bulunan 
eski İngiliz kralı ile karısı, bu gUnU, 
Fransnın cenubundaki yazlık §atola • 
rında geçirmek üzere, derhal hareket 
etmişler ve orada, aatonun çiçek dolu 
bahçesinde, bu mes'ut günlerinin yıl 
dönUmilnü Yaf:tmır.lardır. 

. . 

8 HAZiRAN - 1938 

KUHUN'da 

Acaba doğru mu? 
HASAN KUMCAYJ uazıuor: . 

1 
' 1Fransn:ca İstanbul saıetestnln Berlin~ 

den oldıRı bir telgrafa göre, Alman gaze
teleri Türkiye ile Ingilterc arasında akte
dilen mali anlaşmalar ile pek z.iyade meş
gul oluyorlar ve bu anloşmalan Almanya
nın l'ürkiyedekl menfııatlerine u:rsun bul 
muyorl:ırmış. Virtschnrtring ismindeki fk 
t1sadl Alman mecmuası bu meseleden hah 
sederken: 

- l~ondra - Rnhlre - Ankara mOscllesl 
1087 ııenesinde Türkiye, lrak, İran ve Er· 
sanistan arasında imzalanan dört taraflı 
muııhedeyl tnm:ımlıyor. Rüştü Aras pakt· 
l:ır sfynscti He lngilterenin yakın şarklnkl 
menfootlerlne hizmet ediyor ve Arup tıle
mlni lnslltereden haşkn bir Avnıp:ı dev
Jellnin nfifuzu altına düşmekten koru 
yor,,. 
Diyormuş. Nihayet Türk - lnglllz malt 

anlaşmasını Almanyanın Türki)'cdekl 
mcnfanllcrl 07.erlnc indirilmiş bir çekiç 
dorhesl dh·e tavsif ediyormuş" • 
Eğer frnnsız.ca Istanbul gazetesinin ver

diği bu haber doRru ise bizim için ha)TCl 
etmemek mümkün dcllildir. Zira Almanlar 
pek iyi bilirler ki Türkiye bir gömürge 
değildir. İngiltere ile olduğu gibi Alman
ya ile de mnnasebetle bulunmaktadır. ln
glltere Türldyeye on altı milyon fsterlln
lik kredi açarken "bundan sonra Türkiye 
Almanyaya mal satmıyacak,, diye bir ka
yıt ve şart da ileri sürmemiştir. O halde 
nasıl oluyor da Almanlar Türk • lngilfı 
mail ve lktls:ıdl anlaşmasını kendi men
faalerl aleyhine indirilmiş bir darbe diye 
teldkkl ediyorlar? Acnlıa bugün İngilizle
rin Türklere yaptıkları kredi)i Almanlar 
yapmış olsa)•dı: "Dundan sonra Türkler 
bnşkn memleketlere mal sntmıyncak,, diye 
bir şort mı ileriye sfireceklerdi? 

CUMHURiYET 

Muharrir ve kanun 
p BYAMI SAFA ıöyle yazıyor: 

"lı kanununda muharriri himaye eden 
tek bir madde yoktur. Yazı yaımak bir 
"lı,. delil de nedir? Sadece, lAkırdı nevin
den, zihni bir tasavvurun karar ve irade 
haline selmeslnl hazan kolavlaııııran. ha-
...... ua, uuha.lbı 9uuı ;1Uunl"' .. 11101 UrDVydJ• 

tanık harekete çevrllmde mQstalt enerji. 
!erin bo, yere harcanmasına sebeb olan 
nafile bir faaliyet midir? lı kanununu tek 
lif ve kabul etmlt olanlar, nazmın en yük 
ıek nevllerloden nesrin en alel6de ıeldl· 
lerlne kadar bütfin edebiyatı, bütnn llinı
leri ve blltün yazı cinslerini ııadece bir 
zevzeklik telı\kkl etmlı olmazlar.Ya Türk 
mOstahsllleri arasında muharriri unut
m~l:ı.r, yahut da, bllAkfs onun müdafaa 
ve himaye edilmesi için başhbaşına bir 
kanuna ihtiyaç olduğuna lnanmıılardır. 

Fakat muharrlrlilıl meslekleştlrmek gibi 
hayırlı bir Sll)'C ile hnzırlnnan )'eni Basın 
Dirliği konunu da, yazı yaznnlnnn hn)•atl 
menfaatlerini korumak ve anlan lııtlkbale 
nlt endişelerinden kurtarmak gibi garnn· 
lilcrden mahrummuş. Bunu gören İstanbul 
gazetecileri, müşterek bir takrirle Dnhlll· 
) 'C vekftlcllnc müracaat ederek, yaıı işçi
lerinin himayesi noktasında yeni kıınu· 
nun tahkim edilmesini lııtediler. 

Birkaç sün e'\"Vel, Fransadn Socl6t~ des 
Gens de 14c Hres'ln )'fizüncü yılı kullulondı 
Cıımhurrcisl, kahine aınları, akodcmis· 
yenler \'C lıirçok muharrirler bu merasim 
de bulundular. Yüz sene en·el bu ccıni)·e· 
tin kurulnıtmnı knp cllircn ihtiyaç dıı 
- tıpkı Lugün Tüikiyede olduğu gibi! -
o zaman, Prnnsada dn you yazanların 

menfonUcrlnl konıyan bir ıe~ekkül ve bir 
kanun olmaması tınlş. nu teşekkülün mil· 
codl'lcleri o kanunu ı:ransayn çoktan kn· 
ıandınnış bulunuyor:.,. 

AKSAM' da 

Her mahsulde Ereğli 
siyaseti 

D IKKATLER sülıırıunda dcniuor ki: 

"Dulgnrlar şaynnı hayret miktarda çi)c1' 
ihraç ediyorlarmış, JlallA tayyareyle bile 
scvhlyattn lnılunuyorlormış. 

Bizim memlekellekl \'nzlyet ise f\ldur: 
Ercğlıde dahill piyasamız için bol ça 

ucuz çilek yetişllrıldi. Öyle ki perakende 
olnrıık kilosu 15 kuruşa korlar sntııı:rof• 
Arnavıılköy müstahsilleri de: ö· 

- Bu dnmping dcvnm ederse, bir J1l 
dahnle, tıir anlaşma olmazsa sclceek sene-
ler nrtık ekim ')apmıyacnğızl dlyorlıı.r• 
ınış. J' 
• 1stanbulun çllclU, kokusile, şeklile, ı\. 
ıetile hiilA hir cins tcfevvüku aneırocr 

dl. 
le, dob.t p:ıhahytı müşteri bulmakta ·r't 
Bununla J1crnber, çllclıin eski ıırlstı:>k il' 
vaziyeti elbette .sn)Tl tabii idi. 'J'ilrk J1l t• 
tahsiline dahili ''e lı11ricl piya a:rı fetbC: 
tirc<.'ck ölan tabii yol. Ercıilininkidlr. 1• 

Diğer hf:liin meyvelerimiz ve urnuı!llY 
yelle mtıh!iullcrlıniz hnkkındn da bir 
reAll siyaseti temenni olunur.,, 
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dla ata dait 
Makinenin 

şerefi 

H ANGİ milletten olduğunu bU
miyorum (ya İngiliz, ya Ame.. 

rikalı), Gilbert Murray adında bir mu
harririn, çok hoşuma giden bir sözü
nü okudum: "Makine, diyor, büyük bir 
terbiyecidir. Bir at veya bir eşek yü. 
rUmezse insan oğlu sinirlenip hayvanı 
döğer. Fakat makine yürümeyince 
dayağın hiçbir faydası yoktur. Düşü
nüp aksaklığın nerede olduğunu bu. 
luncaya kadar çalışırsınız. !şte insanı 
terbiye etmek böyle olur.,, 

Makinenin insanı budalalaştrrdığını 
iddia edenlerin, bu kanaate budala
lıklarından vardıklarını çoktanberi 
anlamıştım. Kullanılması <laiına zor, 
hatta çoğu zaman tehlikeli, bozulması 
her an kabil bir alet, mütemadt bir 
dikkte sevkettiği, derhal karar verme
ye alıııtırdığı bir adamı nasıl budala 
eder? ama diyeceksiniz ki bir makine. 
nin başında, artık dü3ünmeğe lüzum 
görmeden, günde bilmem kaç saat hep 
ayni hareketi yapan adamın sersem
leşmemesine de pek imkan yoktur. O. 
rası da doğı-u; fakat bu makinenin de
ğil, insanı da makine gibi kullanma
ğa kalkan; onda zekayı ve mecmuuna 
ruh dediğimiz kuvvetleri görmeyip an. 
cak eli, ayağı gören kimselerin kaba
hatidir. Gilbert Mu.rray makine dö. 
vUlmez mi diyor? bir kere etrafına 
baksın: öfkelenip makineyi öldürmeğe 
kalkanlar bile var. 

Fakat onların öfkesi, nutukları ne 
kadar şiddetli olursa olsun, hiç olmaz
sa daha uzun bir müddet, insanlıkta 
makine muhabbetinin eksilmeyip ar
tacağından eminim. Kim bilir? belki de 
o kadar artacak ki bir daha makine. 
yi kaldırmak düşüncesi bile kimsenin 
aklına gelmiyecek. Bostan dolabına 
koşulacak eşek bulunduğu müddetçe 
suyu, motörlü vasıtalarla çekmeye lü
zum olmadığı iddia edilebilir; fakat 
dünyadan at, esek bilsbUtün kalkacak 
olursa öyle bir şey artık kimsenin ak. 
' " ., .. .. ,.. . . ' ~ ... -- - o· -
nun yegane yardımcısı olduğu gün 
kimse onun "aleyhinde" bulunamaz. 
Bunun da iki asır geçmeden, hatta 
belki daha evvel, bir hakikat olması 
kabildir. 

Bugün hfila el işine makine işinden 
daha çok itibar edenler var; hiç şüp
hesiz ki haksız değillerdir; çünkü el 
işi daha güzel, daha zarif oluyor. Fa. 
kat bunun her zaman böyle olacağım 
iddia etmek in.ribdir: insan oğlu ma
kineyi henüz mükemmel bir hale geti. 
remedi, onu henüz elleri gibi kullan-
2rıasmı bilmiyor. Buna yarın da mu -
Vaffak olamıyacağını söylemek maki
tıeden değil, bilakis insandan şüphe 
etmektir. Zaten birçok sahalarda ma
kine işi, el işinden çok daha ince, çok 
dnba kusursuz olabileceğini ispat et. 
ti. 

Gilbert Murray'in sözü akla getiri
~or: makine insanı, hayvana muhtaç 
~ltnnktan kurtarıyor. At, eşek, daha 
aşka hayvanlar insana hizmet ediyor 

anta hiç şüphesiz ki insan da onlara 
lıiznıet ediyor, bakıyor, hasta olmama-
sı · · 1 t" ıçın ça rsıyor, onların kahırlarını, :lü ürlü sinirlerini çekiyor. Bundan 

.. Iki büsbütün vazgeçmiyecektir, çUn. 
~ Onları yalnız iş için değil, zevk için 
~kullanıyor. Fakat zevki için birta-
1:1 eziyetlere razı olmakta serbestse 
~ ~nu, i§i için de o eziyetlere katlan. 
~ga mecbur etmek - hele onlardan 

01 tutması kabilken • hiç de akıl karı 
ltıasa gerek. 

........__ Nurullah ATAÇ 

-----------------------Ma on 
1ı· Yanardağı 

1~,,,Ycr sarsıntısını müteakip 
everana başladı 
l-Iı:tlk çılgm bir halde 

Jfi.vıardan ka\ıyor 
~ ~anilla, 7 (A.A.) - Mayon yananla. j 
ta!ddetJi bir hareketiarzla birlikte. feve
Uıe . başlamıştır. Bütün civar köylerin 
dehtıne. ~ıvılcnniar yağmaktadır. Halk 1 
'll.1 Şet ıçınde evlerini bırakarak kaçı~ 
ıe}a başlamıştır. Asker ve polis ku\"\'et.. 
~a~· halka yardım etmektedir. Insanc.ı 1 

{)r~at olup olmadığı henüz bilinmiyqr. 
eu 1 u . Yardım tedbirleri almağa mecbur 

tnıtşir. 

1 l ,.\Kl:.1{ - /\.',~ ırıı Ptı5' 'il • --------==-- - - -

* B~vekil Celcll Bayar, evvelki gün Ankara HalkC1>inde açıla>~ BMC§ik 
ressamlar sergisini gezm~, sanatkdrlar'la konuşmnştur. D~kı_lc ve ken. 
disi11e refakat eden DahUiye l'ckili Şiikril Koyc:'ya serg~clcı ~wU:ır 
ha.kkmda izaoot -.:erilmi§tir. Celô.l Bayar, sanatkarları tebrtk etmı.1, <W1ıa 
gi1::cl eserler 1·ernıelcri temennisinde bulunmıt§tur. 

* Talatimle Dolma'bnhçcyi 1ıağl ıycm (, .• .-:myıı asjalt yu.uıııiıı fcuıltyct de. 
vam ediyor. Belediye, bu yoldalci vi rajlarm gcni§lctilmcsinc lü..."'Um gör
mii,ştür. Resim, bıt virajlardaıı birinin duvar çek-ilmek ve toprakla d.old.u
rulnuık suretiyle gcrıi.1Zctildiğini gös termcktcdir. 

( $ IE IHI ii llt ID IE v ıE iMi IE iM iL IE I~ IE l ır IE ) ~~=:~~ ~-= n 
'--.:!!...=...:::_:_.=..:...::..::=-=-------------~-----------------,\ ~nsaro 

T fer 1er1. m. z Makinist ve Gaz.etelerde okudum. Bebekten Ru-a yya re se - usta mekteb·ı melihisarma kadar ashil boyunca as-
falt bir yol yapılacakmış. Sahildeki 

de azam .Al emnı•yet l"'alebe kadrOSU mevcutylılaryıkılacak,Rumelihisan 
mezarlığı da geriye alınacakmış. 

70 den 200 e Boğaziçi sahillerine ait elimde bu. Havayollarl ·ıdares·ı bu gaye ile k lunan çok kıymetli dört vesikadan 
çıkarılaca evvelce bu sütunda bazı vesilelerle 

Yen.iden tedbı•r ah yor Deniz fabrika ve havuzlar idaresinde bahsetmiştim. Bu gün de onlara nar 
kurulmuş olan makinist ve ustabaşı zaran, İkinci Mahmudun hüküm.darlı. 

Devlet havayolları umum müdürlüğü, hattı üzerinden başlryarak İzmir ve A- mektebi, bu aydan itibaren Denizbanka ğmm ortalarına doğı-u Bebek - Ru-
bir taraftan yeni teşkilat kanunu ile kad dana hatları üzerinde de icap eden Ye:· geçmiştir. melihisarı arasını nakletmek ve bu 
rosunu tak\.iye etmek ve dört yıllık, !erde, tayyarelerin lüz~ görünce ineb~- Denizbank, bu mektepte esaslı ıslahat vesikaların kuru kayıtlarına bazı not. 
programla mevcut uçuş vasıtalarının lecekleri .'".ardım~ uçuş ıstasyonlan vu. ve yenilikler yapmak kararındadır. Ha. lnr ilave etmek istiyorum. 
teksiri yolunda çalışırken diğer taraftan cuda getınlecektır .. B~ardan İsta~bul: len mektebin 70 talebesi vardır. Bunlar Bu sahil parçası için söze bu günkü 

ta emniyet ve selameti temin edecek Ankara hattı üzerındekı sahalar şımdı. nazari ve ameli surette tersanedeki bü- Bebek bahçesinin yerinden ba.~lıyabi· uçuş . b" d"l . t" cd" 1 her türlü vasıtalann ikmaline de karar den tayın ve tes ıt e ı mış ır. tün teknik işleri öğrenmekt ır er. liriz. 

Mevcut istasyonlarla bazı arızalı mm- llerde yeni tersane kurulurken bu mek * Efendi burnu ile Akmtr burnu a-vermiştir. 

Öğrendiğimize göre yapılacak işlerin 

başında tevsi ve inkişafı üzerinde çalışı. 
lan Ankara ve Istanbul uçuş meydan
larının yanında uçuş emniyeti temin 
edecek yardımcı uçuş sabalan vücuda 
,.,.t;......,.,ı.. rrolmol,t,...:ı;,. A ..,..,.,,.., fc:tıınhul 

Hava tehlike
sine karşı 

Her vatandaş ders 
almaya mecburdur 
Hava hücumlarına karşı müdafaa ça

relerini halka öğretmek hususunda hü. 
kOmet tarafından bir kanun layihası 

hazırlanmıştır. 

Meclis encümenlerinde tetkik edilmek. 
te olan bu Ia.yihaya göre, 15 yaşından 60 

yaşına kadar resmi ve hususi bütün mil. 
esseselerdeki her vatandaş senede otuz 

saat ders alacak ve talim görecektir. Ders 

ve talimlere girrniyenler 
caktır. 

--0--

ceıalandınla-

Yuğoslavya 
MUnakalAt Nazırı 

Memleketimize geltyor 
Yugoslav münakalat nazırı Mehmet 

Spaho yakında memleketimize gelecek
tir. BaŞ\·ekil ve hariciye nazın doktor 

Stoyadinoviçin en yakın çalışma arka
daşlarından biri olan nazır, memleketi. 

mizde birkaç hafta kalacak ve bu müddet 

zarfında, muhtelif büyük §Chirlerimizi 

dolaşacaktır. ~Iisafirlerimizin ziyaretle -

ri için, Nafıa vekfileti tarafından bir 
program hazırlanacaktır. 

-<>----

ADLİYE EXCÜ~fEXl~DE 

Ankara, 7 (Telefonla) - Adliye 
encUmenl meşhut suçlar ve adliye 
teşkilft.tındaki tadlller hakkında

ki kanun lAyihalarını mllzakere et 
mektedlr. LAylha bugünlerde umu. 
mt heyeto scvkedllecektlr. 

takalarda in is ve çıkış, seferleri tanzim tep için de yeni bir bina yapılacak ve rasmdaki körfezin sahilleri miri ara. 
edecek gündüz ve gece işaret tertibatı mektebe yeni bir ad konulacaktır. zidcndi. Buraya "Bebek bahçesi,, de
vücuda getirilecektir. İstanbul ve Anka- Ustabaşı mektebinin gayesi müstakbel nilirdi. Rivayet olunur ki, Fatih Meh· 
ra telsiz merkezleri gibi İzmir ve Adana. tersanemize mütehassıs elemanlar yeti~. met zamanında bu bahçenin muhafa.. 
da da telsiz merkezleri kurulacaktır. tirrncktir. Filhakika deniz Jn aiye i~e- za.sma memur bostancı ortasının ami

rinde en ziy de duyu an nOkta İ- ri Bebek Bölükbaşı ndmda birisiymi§. 
şinin ehli usta ve işçi azlığidrr. Bfiha sa Bu zatın ndı semte alem olmuş. Evli. 
makine ve kazan aksamının inaşat işle. ya Çelebi birinci Selimin Bebek bahçe
rini bilen işı;i pek az olması bu sahadaki sine bir kasır yaptırtmış olduğunu, 
faaliyeti sektedar etmektedir Bunun i. fakat bahçenin 0 kadar mamur olmar 
çindir ki, bu mektebi hususi bir ehem- dığını, yalnız ulu servilerinin meşhur 
miyet veriliyor. İşittiğimize göre, mek. olduğunu kaydeder. 

Mareşal 
Çakmak 

Ankaraya gitti 

Bir müddettenberi şehrimizde bulunan 
Genelkurmay başkanı mareşal Fevzi Çak 
mak, dün akşamki trenle Ankaraya ha
reket etmiştir. 
Mareşali Haydarpaşa istasyonunda 

generaller, yüksek rütbeli subaylar, vilft. 
yet ve parti erkanı merasimle uğurla. 

nu5Iardır. 

Beyoğlu Halkevlo
dekl sergi 

Beyoğlu halke,inin dikiş, şapka ve çi
çekçilik kurslarında yetişenlerin bir dev. 
relik eserlerile kurulmuş olan sergi f ev
kalfrde rağbet kazanmıştır. Sergiyi şim.. 
diye kadar binlerce kişi gezmiştir. Halke
vi bu rağbet kar]ısmda sergiyi bir hafta 
daha açık bulundurmağa karar vermiş.. 
tir. 

Sergide bilhassa çiçek \'e şapka husu. 
sunda çok muvaffak oldunduğu görül. 
rnüştür. Bu arada bir Türk bayanının, 
yaptığı şapkalar, orijinal bir plaj şapka
sı herkesin takdirini kazanmıştır. 

Sergi kapandıktan sonra bir jüri heye. 
ti teşhir edilen eserleri tetkik ederek de. 
rece kazananları tesbit edecektir. 

iicu;t@n aımca 
nş aıroycr 

tebin talebe kadrosunu iki yüze çıltar. Bebek bahçesinin asıl eöhreti I.Ale 
mak için tertibat alınacaktır. Aynca devrinde başlamı3tı. Nevşehirli lbra.. 
mektepten iki senelik tahsil devresinden him paşa. Uçüncü Ahmed için buraya 
sonra mezun olacaklar içinden müsabaka gUzel, küçük bir kasır yaptırnuş, ve 
ile seçilecek olan Mfi miktarda genç Av. "Hümayfın abad" adını koymuştu. 
rupadaki büyük deniz insaatı müessese- Bilahare bu kasır harab olmuş, bi
lerine gönderileceklerdir. rinci Abdillhamid zamanında kaptan 

Paşabahçede rakı 
fabrikası yapılacak 

Ankara, 7 (Telefonla) - Gilmrllk 
ve inhisarlar vekA.letlnce hazırlanan 
bir kanun JA.yihası Meclise gönderil
miştir. Lılyihaya. göre, karşılığı 1939 
mali yılı inhisarlar umum mildürlU
ğU bUtçesine konulacnk tahsisattan 
temin olunmak Uzere tzmirde şarap, 
Paşabahçcde yaptırılacak rakı fab
rikaları inşaatı için 750 bin liraya 
kadar teabhüde girişmeye gümrük 
ve inhisarlar vekili mezun olacak-
tır. 

K'ÜTAH ı· A ÇİXİLERt l\IUAl\IELE 
YERGtStNDEX İSTİSNA ED1L1YOR 

Ankara, 7 (Telefonla) - Maliye 
encümeninde vasıtasız vergiler ka
nun IAylhasının müzakeresine baş

lanmak üzeredir. Vergi hükümlerin
de ufak tefek tadiller ynpılıyor. Bu 
kanunda muvazene ve buhran ver
gileri kazanç vergisine kalbolunu-
yor. 

Bundan başka l{Utahya çlnlleri
nln muamele vergisinden istisnası 

da kabul edilmektedir. 

derya Bebek kasrını yeniden yaptırt. 
mış ve hükümdara hediye etmişti. O 
da, bu küçük kasrı, o devrin hariciye 
nazırlığını gören ReisülkUttab efendi
lerine tahsis etmiııti. Bundan sonra 
Türkiye hariciye nazırları, yazın ecne
bi sefirlere ziyafetlerini hep Bebek 
kn.snnda vermeye başlamışlar, siyasi 
millakatlnr da burada. olmuştu. 

* Bebek bahçesi ve kasrından son_ 
ra Rumelihisarı iskele.$ne kadar sahil 
boyunca, bundan yUz yıl evvel sırasi
le aşağıda isimlerini naklettiğiın zeva. 
tın evleri ve yalıları bulunuyordu: 

Bebek kasrı - Üçüncii Ahmed ca
mii (Bebek camii) - mektep ve is
kele - Kadı Mehmet efendinin, So. 
ğancıbaşı zadelerin, Hnrameyn miif -
tüsünün, Paşa Mehmet ağanın, CUce 
hanımın, Hnznedar Osman ağanın, 0-
mer efendinin yalıları - Küçük Bebek 
Bebek usta Mahmut ustanın, Hamam. 
er .Mustafa ağruım, Ata efendi zade. 
nin yalıları - Balıkçıba.sı odası - Be
bek Bostanı - Dürrizadenin, Hekim. 
başı Behçet efendinin, Ata efendi za
delerin, llyas efendinin ve kardeşinin, 
Abid mollanın, yeniçeri divan katibi
nin, topçub::ı.şı Emin ağanın,, Raşid e. 
fendi zadenin, BinikiyüzcU Halil ağa

(L1ıtfen sayfayı çeviriniz) 
Reşat Ekrmı KOÇU 

lzmir Enleı rıasyonal Fuarı 
En ucuz alış veriş, bol eğlence ve 

bir çok yeniliklerin doğduğu yerdir. 
Mutlaka iştirak ve ziyaret ediniz. 
Milyonlarca müşteri, malltı:ınrzı -ıı bekliyor. 20 1 

Ağustos - 20 Eylül 
1938 
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• lsUmlAk işlerinin, mevcu• kanun do
l yıslle mOşkilU\tn uğradığı glkülmliş ve 
belediye tarartndan yeni bir kanun pro
jesi verllmlştlr. Nafia vektıletincc tasdik 
edildikten sonra Meclise verilecek olan 
yenJ proJc ne bllhııssn hissel şnyiah mal
ların istimlak işi kolaylaştırılacaktır. 

• Geıme yerlerinde yiyecek ve icecek 
maddelerin fiyatlarını göze görünür şekil
de asmt)'nn ve tarifeden fn2la para alon 
satıcılar cezalandırılmıştır; bunlar yüzden 
fazladır. 

• :Onlversltc profes6rlerlnden Hnns 
Rayhanbııh bu seneden iUbaren burndaki 
'derslerini bırakarak, bir Aınerlkau Onl
verslteslne gidecektir. Diğer profesörler
den bazıları da tatil esnasında Avrupaya 
gitmek üzere izin almışlardır. 

• Amerikan Oniversite profesör ve tale· 
J:ielerinden mürekkep 70 kişilik bir kafile 
yakında şehrimize gelecekler ''e üniversi
tenin mis.1firl olarak, bazı tetkiklerde bu
lunacaklardır. 

• Yeni el arab:ısı kullanılması için ve
rllen mtlddelln uıatılmnsı haltkında esnaf 
tarafından ynııılnn milrac::ıat kabul edil
memiştir. 

• Yemiş vapur iSkelesinin yeniden yap. 
bnlnıasuıa karar verilmiştir. 

• Deniz lisesine bu sene ıılınacak talebe 
ic;ln imtihan n~ustostn ncılııcaktır. lmti
han 'fcin münıcnnt müddeti 20 tcmmuın 
bdardır. 

• Belediye uıbıtası mcmorlnnnın mnaşı 
hazirandan itibaren emniyet müdürlüğü 

tru"af.uıdan verilmektedir. 
t • .SUian kesilen kırkce~me suyu ceş· 
Jnelerinden, tarihi kıymeti lonlannın mu .. 
lıafara cdllmcsıne karar verilmiştir. 

• Cnfversitede doktorlar fçfn ynkmdn 
lilr tckAmfil !kursu acılncnktır. Bu 1'ursn 
yaşlı 'doktorlıır i~irnk edecek ve :tıp saha
sındaki yeni terakkiler hakkınd mnlClmnt 
edineceklerdir. 

• İnhisarlar idaresinin ikramiye alac.'11.: 
memurlar listesi vekület tarafından tasdik 
~mişUr. nmunlyeden istifade edenler 
maaşı yüz liradan aş:ığı olan ve bu scııe 
xam görmemiş memurlardır. 

• Şehir dahilindeki l>ostanlarm yeni l· 
:mar plAı mucibince lmldırı1ması 15.zım
Jie]mektedir. Belediye, şehir haricinde bos 
tan iQlabllecck }'erleri te&bite başl:ımıştır. 

• Elektrik şirketinin Nnfıa~n devrinden 
.sonra dnr:c mlldürl!~ünc telefon ,idaresi 
müdürü .Emin Uıyin cdilmişlfr. Telefon 
ınfidfirlügüne de İstanbul posla başmüdü
rü Mazhar gclirilmi_ştir. 

• Cunibcriyetin on beşinci yıldönümü 
ırnünasebctile talebe arsrnda'Jd •yaıı müsn
bıik:ısıruı ıvcrilen cCYnplnr lnsnil cdilmcl'.C 
ll:iajlıınmıf~ır. ıHcr mektepte, ce\"aplarıu 
beşi öğretmenler tarafından seçilerek ma
arH veklllctine gönderilecektir. 

ıcc Ormnn kanununun dcğiştidlmesine 

i:Jair olan 1Ayiha "Meclise \'Crilmiştir. I.ü
l'ihada köylünün odun kesmesi için vcri
ı:ıen mıüsaade senişleUlmekte, kesilen o
tlunlnr6an nlmnı "\'ergi dörtte bir ~·erine 
onda bir ınisbeUnde olmak liizcre "ndirll
mcklcdir. 

• .Zc_ylinyağ JiyaUarındalti yükselme ü
zerine, tüccnrlllJ" tnrnfından ayın yirmi ü
cunde Anlcarndn bir toplantı ·ynpılmasına
karıır 'Verilmiştir. 'Kongracla fiynllann yük 
"SE1mesinc sebdb olan fünUler r:ıştır.tln

cnh-tır. 
• .Ecncl:lt ve eknlli} et okullıınndıı çnlı

;an ~retmcnlcrin men§ vaziyeti maarif 
müdürlijğünde tetkik edilmektedir. l\ln
nşlann 30.ıtO 1ira olması kararlaştırılmış· 
hr. 

• -Ayın on sekizinde 'Strothnı:d :ismindc
:ı tronsaUtınlik ile şe1ırimizc 800 1ngiliz 
rıeyy:ıbı sele.cektlr. 

• :I'arih s:crgisini ncıldığı znmnndnnberj 
141.130 ıklşi ,gezmiştir. 

• Cocuk esirgeme kurumunun kongresi 
nin nkdi dolnyısile Atatürk, Meclis reisi, 
Başveldl ve Da'hiliye vekiline çelı:ilen tel 
grnflmıl cevaplar gelmiştir • 

nm, .Musullu Ali efendinin, İbrahim 
han -zade vakfı cftblıılnin, Attar Ali 
Beyin, ıHasan Tahsin efendinin ynlıla. 
n - Kayalar denilen yer - Dıırmu.s 
dede türbesi ve mescidi - türbedarın 

evi -ıRumeli arla hisarı, Jtnlenin m~ 
bet yeri - Esiri ıEnıin ngn, Nalbur
zadc, bakaya katibi, Kumkapı imamı, 

Şeyh 'Dülger-zaae kerimesi, 'hububat 
kdtiDl, yalılnrı. - A!"ll1ık iskele -
Külümbeli zadelerin, mUncccim Sani 
Emin efendinin, Şamlı Hacı Halil ağa 
nın, Kclaycızade1erin, Nakibzadelerin 
yalıları - Rumelihisa:r.ı camii - Ru· 
melihisarı iskelesi. 

Bu sütunun yerine, kocaman bir ga. 
zete sayfası ol<;aydı, bUt:ün bu yalıln
ınn bundıın evv:clki ve sonraki salıip

erinin is.imleriyle. bu yalılarda geçen 
akayiin tafsilatı ile Bebek • Rumcli
isarı arasını . canlandırmak mümkün 

olabilirdi. Bu vesikalar üzerinde yıl • 
llar.danberi -qğr~aktayım. Adeta iğ-

DIŞARDA: 

• Romanya dahiliye nnzın Knlinesko, 
dün sabah Dükreşte on beşinci enternas
yonal clnal polis kongresini ncmıştır. 

• Demiryolu tarifeleri hakkındaki -Po
lonya - Litvanya müzakereleri müsbet bir 
surette neticelenmiştir. Tarifcler ve tedi
ynt, Almanya - Polonya anlaşma sistemine 
göre yapılacaktır. Polonyn elcisi Litvanya 
hükümetine, en ziyade ş:ıyanı milsaade 
millet esası üzerinden bir ticaret muılbe
dcsi nkdi icin müzakereye başlamayı tek
lif etmiştir. 

• İngiltere mfinakalAt nazırlle müste
şarı birkaç gün sürecek olan bir tetkik l 
seyahatinde bulunm:ık üzere Münibe gel-
mişlerdir. j 

• Cin teşrii meclisi reisi Sunfu, J.ahiden 
Brüksele gitmiş ''e h:ışvekil Spaak tnrn
fından kabul edilmiştir. 

• Jnmaikde grev Jı:ıreketi neticesi ola
rak polisle srcvcller arasında yeniden bir 
müsademe olmuş ''e 5 kişi ağır surette ya. 
ralanmıştır. İngiliz mnstemlckdt nazırının 
aldı~ı bir telgraf haberine söre de vaziyet 
normaldir. 

• Romanya crkdtııharbiye reisi general 
Joncsko, Sandomir sanayi havzası mües
seselerini gezdikten sonra Polonyaya 
yaptı~ı ziyareti bitirmiş ve Romanynya 
hareket etmiştir. 

• Reisicumhur Ruzveıt memle1cctin ge 1 
cirdHH ekonomik buhrandan mesul olıluk- ı 
lan ileri sürmen endüstri ve maliye trlist 
leri hakkında geniş tahkikat yapılmak O· 
zere bir parllımaneto heyetinin teşkilini 

teklif etmiştir. Diğer tarnfton mali)·e nnzı
rı l\Jorgentan da bankal:ır \•nziyetinln U· 

muml l>ir tetkike labi tutulmasının muhte
mel olduğunu söylemiştir. 

• Beynelmilel iş bOrosıında Yugoslavya 
yı temsil etmek üzere Cencvreye gidecek 
olan fctimai muavenet nazın Çvccko,•lç 
dün akşam nelgraddan hareket etmiştir. 

•• m 
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Ankarada Amerika ile yeni bir ticaret 
anla~ası yapmak üzere .son defa girişi. 
len rofuakereler bu memleketle iktisadi 
münaselktlerimizin daha .zirade geni_şle. 
t.i\ • Y ·~ tnlcin.etmistir. 

Esasen Amerika ile normal şartlar jÇin
d~ ili taraflı inkişaf eden ticaretin daha 
.ziyade kuwetlendirilmesi i&in elde mev .. 
cut imkfuılar yeni anlaşma ile tatbik sa.. 
hasma konulmuş bulunacaktır. 

.lki taraf mallarına mütekabi1en gös. 
terilecek kola;;hklar yüzünden önümüz. 
deki seneler içinde ihracatın çok artaca. 
ğı umulmaktadır. 

Hükfunet Amerika~·a rapılacak ibra. 
cat işlerini esaslı bir şekilde tetkike ba3 
lamıştır. Otedenberi yeni dünya ;pazarla. 
nnda mevki yapmış olan nıah...~llerimi. 
zin bu piyasalara daha fazla sürülmesi, 
buna karşı Aınerikadan bir kısım e:ı
düstri ve makine ihtiyacımızın temini 
mukarrerdir. Bu maksatla ve Amerika i. 
le ticaretimizin takviyesini temin arzu
sile hükfunet 939 yılında Amerikada 
a~ılacak büyük Nevyork sergisine geniş 
mikyasta iştırak etmeğe karar vennis bu 
lwımaktadır. 

Acı bJr ölüm 
Mor.hum Reşit .Mümtaz pa,şanm or

tanca oğlu, Prenses Uhiye ile Semih 
Mümtazın ve Salih M.ümt"'aıın birader
leri Yahya Mümtaz ldün gece Yakacık 

ta vefat etmiştir. Cenaze namazı yann 
öğle üstü, Teşvilöyc camiinde eda edi
lecek v:e Feriköyde aile kabristanına 

defnedilecektir. Genç :va ... ta ölümü ile 
Yahya Mümtaz dostlarını ve akraba· 
laı:ım derin bir aztıOO gömmü§ .oldu. 

Allah rahmet eylesin. 
---0--

Ko feran ve ko ser 

Deneme yazım 
kanunu Mecliste 
:Ankara, 7 (Telefonla) - Dnhlll

ye VekAlcUnce hazırlanan nUfus de
neme yazım kanun layihası Meclise 
gönderilmiştir. Lfıylha. esaslarına 

göre, memleketin muhtelif kısımla
rında. deneme yazımları yaptırmaya 
Dahiliye Vekili mezun olacaktır.' 

Vali, kaymakam, nahiye müdfir. 
lerl okur yazar eşhastan münasip 
gördUklcrlnl bu fşte kullanabilecek
lerdir. Yazım ve kontrol memurln
rına. vazife Ye saltlhıyetıerl ile yazını 
hazırlrkları, yazımın suretl le ıı.sını, 

zabıtların ŞJkU, bunların nehıri ih
tiva. edeceği ve ne suretle dold ıru~ 
lacağt hakkında hUkumete sal~hiy t 
verJlmlştlr. 

:Yerli ve yabancı misafir, herke 
kendisini veya ailesi efradını, veı11. 

yet ve Tcsayet ve hizmetinde bulu. 

nanları, otelciler, hancılar, pansiyon. 
cular misafir Te kiracılarını, resmt 
ve husust müesseselerin memur, müs 
tahdem ve lşcllerinln şahst hallerini 
haklkt surette göstererek zabıtlara 
yazmaya ve yazdırmaya, istenilen 
malftmatr vermeye veya göstermeye 
mecbur tutulacaklardır. 

Ordu, jandarma, polls kıta ve mU
esseselerlnln A.mir veya mUdUrlerl 
maiyetlerinde bulunanları yazdırma 
hususunda ayni mükellefiyete ttı.lıl 

olacaklardır. 

Makbul mazeretler olmaksızın 

teklif edilen yazım ve kontrol me-
murluğu vazifesini kabul Ye ifa et.. 
meyeler ve memurların istedikleri 

malflmatı vermiyenlcr, doğru olmı
yan ves.fka gösterenler yazımın yn. 
pıldığı yerin idare heyeti kararlyle 
10 liradan 60 Ura.ya kadar para ce
zasına çarpılacaklardır. 

--.o---

e 
Hali~· şirketi 

UOID~Wll UZt;;r" ırıl • 
Eski Haliç vapurları §irketi ile beledi; e 

arasında çıkarr ve mahkemeye intikal e.. 
den anlaşamamazlığın bugünlerde kati 
bir safhaya girmek üzere bulunduğu söy 
lenmektedir . 

1şin malfım safhalarına göre, belediye 
§İrkctten, şirket bele<liyeden alacak dava 
etmektedir. Bclediyenin istediği mütera. 
kim yüzde sekiz belediye hissesidir. Bele· 
diyenin hesabına göre, bu para, ''wyet 
ettiği şirket vapur ve isl~elclerile de ö
denemiyor. 

Şirket ise, ibelediyeden, vapurlarını iş. 
letmeğe basladığı tarihten itibaren kira 
ve mevcut tesisat ve vesaitinin bedelıni 
istemektedir. 

!ki tarafın karşılıklı davaları devam 
edip dunır'ken iki tarafın arasını bul. 
mak üzere bazı teşebbüsler yapılmıştır. 

Bu teşebbüsler şirketle belediyeyi anlaş
tırmaya ve i~etmenin tamamen beledL 
yeye devrine matuftur. 

!~ittiğ'mi7..e göre.~irkct hisscdarlan jda 
re meclisine bu hususta son günlerde kati 
salahiyet vermi5lerdir. 
Eğer son günlerde yapılan temas ve te. 

febbUsler ümit edilen neticeyi verirse iki 
taraf arasında hesapların tasfiyesi ve 
resmi formüllerle jşin halledilmesi yolu."l
da belediye ile şirket murahbacfan ara
sında müzakerelere ba~lanacaktır. 

-0---
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Arasıoc!a el raflar 
Ankara. 7 (A.A.) - Afgan istlk

ldlinin yıldöuUmU münasebetiyle, 
Reisicumhur Atatürk He Afganistan 
kralı Muhammed Zahir Han arasın
da aşağıdaki telgro.flar tenU olun
muştur: 

Afgnn istiklAllnJn yıldönllmU mU· 
nnscbctlyle MnJcstelcrine en hara
retli tcbriklcrimle birlikte eıahst sım
detlerl ve kardeş Atgnn milletinin 
rettılıı hnkk:ındııki temennilerimi 
takdim ederim. 

K.ATATURK 
Nazik tebrlklerlnden dolayı Ekse

ıa.nsınıza teşekkür eder ve şahst eaa
detlerJyle kardeş mtlletın refahı 

hnklcrnda. samimi temennilerimi ar
zeylorlm. 

AfganJstan Kray 
Muhnmnıad Zahir 

---o-
.8E1:NEJ.,MİLEL ÇOCUK 
ESİRGEME KO~GRESl 

Anknrn, 7 (Telefonla) - Çocuk E
sirgeme Kurumu başkanı Fuat U
may ne merkezlumum1den Faik (E
dirne) Frankfurttakf beynelmilel 

çocuk estrseme kongresine lştlrak et-
mek üzere bu akşam lstanbula hare
ket ettiler. 

----0--

Rootgen filmleri 
nasıl ithal 

ed llebllecek? 
Uıun müddet beklemiş ve bozulmll§ o 

lan rontgen filmlerinin satılmasına mani 
olmak ve gerek ha talann gerekse &h. 
hat müesseselerinin mii§kül :vazirette kal 
mamalarını temin etmek üzere rontgen 
filmlerinin devlet kontrolü altına alın
ması hakkındaki Vekiller heyeti kanın. 
nm tatbikine temmuzda başlanacaktır. 
l Temm:.ızdan itıbaıen, YUrda girecek 
filmlerin haogi tarihe kadar istimal edj.. 
lebileceği ambalajlamun üzerine yazıl • 
JnIS placaktır. Bunun k!',mtrolü R:ümrük 
!erce yapifacaktır. l'-aA.ar, l)l UJO'ım ua• 

yaruna derecesi ayn bir ihtisas işi o!du.. 
ğundan ayrıca Sıhhat vekaleti müfettiş. 
leri ecıahaneler ve ecza depolarile film 
ithalfitçılannda lüzum gördükçe kon. 
troller yapacaklardır. 

Elde mevcut tarihsiz filmlerin sabiple
rinin zarara uğramamaları için Sıhhat 
vekaletince verilmiş olan üç aylık satış 
müddeti de bu ay nihayetinde sona ere
cektir. Bu ay nihayetinde depolar. ecza. 
haneler ve film ithalatçıl:ırı !inde sat!I. 
mayıp kalmış Ye üıerinde istimal müd
deti gösterilmemi~ filmler imha edil~ek
itir. 

__,()-

Arasta sokağı hafdyntında 

Eşi bul onmaz 
mozayık lar çıktı 

Sultanahmette Arasta sobğında 

yapılan eski Bi.ıans eserleri araştır

masına tckı:ar başlruıauştır> Hnfriyatı 
yapan profcs:ir Bı~ster dün kendisile 
görüşen bir 2r:.:ıaaşnnıza hafriyat et· 
rafında §unl-"'1"ı söylemiştir: 

"- Bu ')'llki hafriyat hazırlıklantu 
tamamladık ve hafriyata da bugünden 
itibaren b:ışlıyoruz. ~alnız: şimdiye 

kc:ı:lar 'bwunan eserlerin ne şekil ala
cağı henüz b lli değildir. Bu hususta 
ger.ek müzeler idaresilc, gerekse 'b:le· 
dire ile görüşeceğim. Eserlerin teşhir 
edilmesi, ve bir müze haline konmasr 
meselesi görüşülecek işlerin en başın· 
da gelmektcldir. 

8 RAZIRAN - 1988 

Lo drada 
Müdafaa talimi 

yapılacak 
Londra, 8 (A. A.) -Niyuz Kronikl 

g:ızetesi,yaz nıcvsimindc Londrada L 
ki bUyUk pasü mUdaf aa talimi yapıla
cağım haber vermektedir. Ayni haber, 
Londra halkının bu talimlere i.§tlrak 
etmeleri icnb ettiğini ilave eyl~k
tedir. 

--0--

Leh Hariciye 
azırı B k 

Estooyaya gidecek 
Varşova.. 1 {A.A.), - Resmen bildiri!. 

diğine göre. hariciye nazın Bek, E tonya 
hariciye nazırı Akelin geçen ccne Vat"§O
vaya l'aptığı ziyareti iade etmek üzcre 
E tonya hükfunetinin daveti üzerine 
bu ayın ortalarında Revalc gidecektir. 

--0--

~cDDste 
sa lırayı çafml larl 

Dün Taksim stadyomu civarındaki 
kahvelerden birini tutan Muiz Papazoğ
lu polise müracaat ederek çekmecesine 
Mahtar uydurulmak suretlle 33 lirasının 
çalındığım ve bunu yapanın da beş altı 
gün evvel yanından çıkını~ olan bir gar. 
son olduğlliju söylemiş, 2abıta garsonu 
yakalamış ve tahkikata başlamıştır. 

lblse kırsızı 
Halıcıoğlunda otuarn Saim isminde 

birisi zabıtaya müracaat etmiş ve aYJ!i 
evde oturan llyanın 33 lira kıYmetindcıJ. 
bir takım elbise ile bir kaSkçt ve bir pan 
talonunu çaldığını iddia etmiştir. 

Yaprlan takibat neticesinde suçlu ya. 
kalanını~ ve çg)man esyalar istirdat edil
miştir. 

CUrmUme hut halinde 
yakalanan yank lcl 

ffilmi ;kızı Hayriye isminde bir kadın 
dün Bah~apıda tramvay tevakkuf ma
haJlinç!e beklemekte iken, sabıkalı yan. 

kesicllerden Muharrem, kadının manto
sunun cebinde duran para çantasını ça,L. 

lanmı~ ve cünnümeşl:ltµ" mahkemesine 
verilmiştir. 

Blrblrlerlni taşla yaralı· 
yan kadınlar 

Dün Atikmustafapa.§a mahallesi Be. 
~ sokagında oturan Behiye ile Hediye 
ve kıı kardeşi Mihriye biribirlerile kav .. 
ga etmişler ve gittikçe büyüyen kavga.. 
nm sonunda Hediye ile Mihriye Behi
ıyeyi sp~ gl>zünfuı üzerinden taşla yara. 
lla.Q:ıışla,.drr. Suçlular cürmümeşhut~ 
kemesine yerilmişlerdir. 

Otomobll kaza ı 
Dün Şişhane yokuşun(.ian g~ekte o. 

lan 'Salimin idaresindeki 3049 .numaralı 
otomobll, Ar~pcamiinde Hasanbey apş,r• 
tımanında oturan 20 yaşiannda ,Aron js. 

minde bir çocuğ~ çarpmış bayaÔğıru kft 
.rnı§W· Ço~ hastaneye kaldınlınışt1t• 
Arsada kumar oynarken 

Dün Galatada bo§ bir arsada ~ 
oyruyap, Cevdet, ,Ney:ran, Hüseyin, Şıt· 

ban, Mustafa, -,Fevzi Eliaç.ık ve Ali Boı
kurt ıikinci §1Jbc memurları tarafında.Jl 

cünnümcŞhut halinde yakclanmı~lar '" 

haklarında 'kanuni takibata ba~laıun.W 
trr. 

====::::::::::===============~ 
leri yakında kararlaştınlacaktrr. BU' 
rada ~imdiye kadar s~kan ,uorayikl'' 
ırnı dilnyada eşine tesadüf .eldilme~f 
mozaıyikler olduğu bütün arkeolot 
mütehassı"Slannca takdir edilmiştir.,, 

Yeni 'kazılarda daha kıymetli ıııo' 
-zayiklcre tesadu[ edileceği tahmin e' 

dilmektc!dfr. Kızılay Şişli -şubesinden~ 

Kızılnv haftası münascbc1ile 9 haziran 
938 perşembe günü nkşnmı sa:ıt 21 de Ni
şanlnşı .Rumeli caddesinde Şişli hafüevi 
.salonunda Profesör Snlih Murat tnrafın

dnn (Zelzele) hakkında fnydalı bir kon
feran s ,.c Şişli halkevi cazının iştirnkilc 

bir danslı ı;;ny verilecek ve füzılnya ait 
muhtelif cillencclcr ~npılacakhr. 

Uçuş tecrübelerini 
yaptı 

Bu vaziyeti tesbitten sonra hafriya· 
ta baŞlıyacağım. Bu yılki hafriyat 
sondz,j §eklinde olacaktır. Sondaj yer-
--~----~------~----~----------------------~--~_____.,,. 

ZAYl - 1936.1937 ders yılında Hay
darpa5a lisesi ( 4: g) den almış olduğum 
tasdiknameyi zayi ettim. Yeniıtini ç1ka
racağmıdan eskisinin hükmü yoktur. 

Kuzguncuk 1cadiye 47 No. da ](ftıan 
Erturgay 

ne ile kuyu kaztyonım, fakat Jıala, or
tayn bir eser koymak için kenaimi tat
min etmi_ş değilim. 

Santa . Monica (Kaliforniya) 8, (A. 
A.) -Dünyanın en büyük ticar~t tay. 
yaresi dün ilk tecrübe uçuşunu yap
mıştır. Tayyarenin 5.600 beygir kuv
vetinde dört motörü var.dır . .Ağırlığı 
25 ton, azami sürati 386 kilometredir. 

Tayyare 42 yolcu alabilmektedir. 
Mürettebatı beş ki~iden ibarettir. 

ZAYl - 1698 numaralı arabacı pi!. 
kamı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım. 

dan e kisinin hükmü yoktur. ı 
l' asefoğlu Mişon 

1938 yaz seyahati • 
16 TEMMUZDAN 20 ACUSTOSA 

if 5 GUn Akdeniz, Avrupa ve Balkanlar 
13 LiMAN, 8 BUYUK ŞEHtR, 8 MEMLEKET 

Birinci. vapur, birinci otel, tenez :r:üh, yeme~ iki-tc.i mevki tren acyah ti 
ele~yilsınm nakli dahil 

• L. 9 
KAMARALARINIZI DERHAL AYlRlNIZ. 

SEYAHAT ACENTASI 'f.cl: 44914. 
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14Ul 
Tavoanın 

taırD lh1 n ınıe dair 
Tavlanın, doğu kavimleri, bilhassa 1-

ranlılarla Türkler arasında çok o}rrıandı
ğ1, A vrupada bugün dahi pek taanunüm 
etmemi~ olduğu malfı.m bir keyfiyettir. 
Binaenaleyh tavlanın tarihi araştmlır. 
ken mutlaka bu ilci kavmin tarihini ka. 
rı~tırmak zarureti vardır. Ulusal tarihi. 
rnhin lsltmdan evvelki devirlerine ait 
vesikalar arasında sosyal hayatımıza da
ir vesikalar pek az olduğu için bu hu. 
sustaki malfı.matı köşede hucakta kalmış, 
kısa, küçük veya doğrudan doğruya ta. 
rihimizden bahsetmiyen eserlerden çı. 
karmak gerektir. lşte bizim tarihimiıin
vesikalanrun pek dağınık olmasndan do. 
Ja ıdır ki mesela tavla tarihine ait tefer. 
rüat kabilinden meseleler hakkında ma
lfunat bulmak son derece güç ve ekseriya 
imkansızdır. 

Türklerde tavlanın kullamldığmı gös
teren en eski vesikayı bundan be§ ~ne 
evvel bulmuş, fakat hiçbir münasebet 
bulamadığım için bunu bizim okuyucu. 
lanmıza arzedememi~tim. 

Türklerde ta\•la oyununun oynandığı
ıu gösteren en eski vesika Milano §eh. 
rinde Pıskopos olan meşhur Ambrosius' 
un Liber de Tobia adlı eseridir. Bu eser 
miladın 385 senelerinde telif olunmuş.. 

tur. Ambrosius, eserinde kendi ülkesi ı. 

cin çok müthi§ bir komşu olan Hunlar
dan tahkir edici sözlerle bahseder. Ma. 
IQmdur ki Hunların Avrupaya geli~i 

bütün Avrupa kavimleri üzerinde çok 
müthiş tesirler ve ıararlar tevlit etmişti. 
Binaenaleyh Ambrosius'un Hunlardan 
bu §ekilde bahsetmesi ve Hun kavmine 
düşman olması tabiidir. işte bu zatm 
Mıgne tarafından neşredilen eserinin 
773.774 üncü sayfalal'lnda Hunlarm zar 
ile oyun oynama~a son derece mObtela 
olduklarını ve bu hal onlan harbe, ga. 
nimet elde etmeğe, yağmaya sevkeyledi· 
ğini yazmaktadır. Belki bu ciheti tetkik 
edenler bulunur ümidile Ambrusiusuıı 

bu husustakı ibaresini de buraya aynen 
yazıyorum. "Fcrurıt Chunomm Popu. 
.................. ,, • .., .. . . v " ""b•"" •• ... ... ... _.. , •• , - ........ ..... . 

lius legibm obedirc.' in procinctıı ludn•. 
tesseras simul el portare v.s ... Bu ibare 
sarih olarak göstermektedir ki Hun 
Türklerinde dördüncü asırda zar ile bir 
nevi tavla O}'mınmakta idi. 

Orta Asya Türklerinde de zar ile oyun 
oynandığına dair elimizde vesikalar var. 
dır. lngilteredeki British müzesi namına 
tntihim eserler elde eden Aurel Stein As
~·ada Göktürk yazısile yazılmış eserler 
bulmu~tur. Bu eserleri meşhur alim Vil. 
helm Thomsen'e göndermiş, o da bunları 
İngilizce olarak neşretmiştir. Bu eserlerin 
bir tanesi lrk bitiğ adlı bir fal kitabıdır. 
lşte bu eserin her paragrafının bafında 
bir takım yuvarlak noktalar bulunmak. 
taydı. Thomsen bunları halledememiş.. 
ti. Son zamanda bu yuvarlaklar halledil
rni~tir. Bu yuvarlaklar zarlara işarettir. 
~Ieseıa bir paragrafın başında Oç, dört, 
iki yuvarlak bulunufl'a zan ilk attığınız 
zaman Oç, ikinci atışınızda dört ve üçün. 
c(i atışınızda da iki gelirse bu paragraf 
0kunacak demektir. 

Su kısa izahattan açıkça anlaşılır ki 
ıar ile oynamak gerek orta Asya ve gerek 
" ''ru .f • o T "" Ol d f a]A : pa.-. .. ı l. .• ;.er a;asm a ç .. · m um 
bır ke)•fiyetti. Benim noktai nazarıma 
~ö:e Türkler arasında taammüm eden 
<l u zar oyunları a)•ni zamanda tavlayı 
a ortaya çıkarmtştır. Çünkü Türkler 
~r .ile bır çok oyun meydana getirmiş. 
1~dır. A~ık oyunu bu zar oyununun ip. 
1dar bir şeklidir. Kftfgarlı Mahmudun e
~inde de bu aşık oyunu hakkında iza. 
at vardır. 

llüsoyin Namık ORKUN 

Kayıp çocuk 
aranıyor 

Burada resmini gör 
düğilnüz çocuk şe.. 

ker bayramının i. 
kinci günündenbe • 
ri ka)'lptır. 13-14 

1<1şındadır ve Nev. 
zat adını tasıyor. 

Görenlerin ve bL 
lenlerin, "Fatih Ni 
tanca caddesinde 
Beyc~iz mahclle. 

~t sinde.. oturan ba. 
~~yine bildirmeleri rica edilmek-

HABER - Akemn poetu. 

Veni cezaevleri 
Büyük bir ihtiyacı karşılanııştır. 

Ceza evlerinden çıkanlara karşı cemiyette mevcut boykotu kaldırmağa 
çalışınak çok faideli bir iş olacaktır. 

Ceza evlerini 
ıslaha doğru a-

bebiyet vermek?,. 
den. 

Hele birini ta. tılan adımlar, her 
gUn, bir parça d:ı.
ha sUratleniyor. 
Ceza evlerinin mo 
dern bir şekle so. 
kulmasmdnn bah. 
sedildiği günler
de bu i§in başarı
Jamıyacağını id. 
dia etmiş olanlar, 
hatta Marmara • 
nın bir adasında 

açılan bUyUk mü
essesenin devam 
etmiyece ğ i n i, 
mahkumların bu
rada. verilec c k 
hürriyeti pek kö· 
tü bir tarzda kul. 
!anacaklarını, fır. 

sat buldukça ka -

1ıl'1'ı1dunlar, f',,7d 1uıpL,h.ane1erde miskin mi.,kin oturmaktan oo..,kıı bir t}C'IJ 

yapma::lardı. llalbuld a.ıtri ceza cvleri.ıde ralışmanuı zev1:-ini öğrc;ıiyorlar. 

Yukarki resim, lmralı cıdmuıd.cıki a.sri cczacviııde çift siiretı ma1ıkümları 

nede cezasını çek
ti. Hapishanede n 
eski terbiyesi n e 
kavuşarak ve has-

çacaklarını söy -
lemiş olanlar, bugün "vakıa" larla 
''ilzam" edilmiş bulunuyorlar. 

Adliye vcklllnin son bütçe müzake
releri esnasında söylediği gibi "yeni 
sistemin mahkumlar Uzerinde harlku. 
la.de iyi bir tesiri,, görlilmUştUr. 

Ben, TUrk ceza evlerinin birçoğunu 
tanırım. 21 yıllık gazetecilik hayatı, 
bana bunlardan birçoğunu gördürmüş, 
birçoğunu da muhtelif vesile -
!erle ziyaret ettirmiştir. Mah • 
kumlarımızın pek azı seciyesizdir. Av· 
rupanm blr!;ok memleketlerinde i§len
diğini işittiğimiz cinayetler bi?.de na
sıl olmuyorsa mahkftmlarnnımı da 
Avrupanın muhtelif memleketlerinde. 
ki mahkftmlara benzemediklerini ka. 

c;ofu mah~Clm olduğu suçun pro!es -
yoneli olmadığı gibi olmak istidadına 
da malik değildir.Ve hakikaten.söyle
dikleri gibi - sırf ellerinden bir kaza 
çıktığı için ceza evlerini bovlarlar, 
hepsi sistemntik bir terbiye ve :n.ıht 
bir tedaviye temayUl ve istidat göste. 
rirler. 

Marmaradaki adada cezaevini, açıl. 
dığı zaman gazeteciler ziyaret etmiş
lerdi. Geçenlerde tekrar gidip gördü
ler. İki ziyaret arasında göze vuran 
mühim farklar şunlardır: 

1 - Eskl ''hapishane" !erde boş o
tura otura miskinleşenlere açık hava 
eski çevikliklerini iade etmiştir. 

2 - Bütün kontorllara rağmen ~ 
birlerde elde edilmesi yine arasıra 
mümkün olan afyon, e!rar, kokain ve 

gösteriyor 

saire kullanmaktan tamamiyle kur • 
tulmuşlardır. 

3 - Ada her gün bir parça daha 
mamur bir şekil almaktadır. Mahkiim
lar, uzun tembellik yıllarından sonra, 
tekrar mUstahsil olmanın ve çalışa • 
rak hayatı kazanmanın büyük zevkini 
tatmaya alışmaktadırlar. 

Bu nevi ceza.evlerinin eskilerine nis
petle çok insani olu§u da caba. 

Adliye vekili, geçenlerde bir fırsat 
dti§til de, yakında tekrar gazetecileri 
davet edeceğini söylediydi. Sanırım 
ki bu scf er adayı daha mükemmelleş. 
mlş bulacağız. 

Bütün bunlar iyi. Yarın daha iyi o. 
lacak. Fakat mahkumun halini ıslaha 
:ıı-ı•ı.;m .. • U• bl"?şlo J>Ol~Uy4h bir ma. 
nası yok galiba. 

Halini niçin ıslah ediyoruz bu mah· 
kumun! 

Eğer maksadımız onu tekrar cemi. 
yete iade etmek, cemiyete fayadlı ola. 
bilecek bir. kol haline sokmaksa bey-

hude çabalıyoruz. Zira bir.de bir va • 
tanda.~ ağırca bir ceza çektikten son. 
ra cemiyet içinde bir rol almak ve 
hattiı hayatını kazanmak imkftnını el. 
de edemiyor. 

Birkaç gün evvel üç kişi beni ziya
rete geldi. Birinin üstü ba§ı temizdi. 
Diğer ikisi pek hırpani bir haldeydi-

ler. UçU de iı bulamadıklarını söyli. 
yerek bana acı acı dert yandılar. Bi. 

ri yankesicilikten yatmı§tı. Biri katil
den, blrl de "kuaen mecnıhiyete se-

taneden eroincili -
ği bırakarak çıktı. 

Onun :n.ıhan ve bedenen sağlamla. 
§arak tekrar hayata kavuştuğu gün· 
kü ne3csini bir türlü unutamam: 

- Ne yapacaksın şimdi? - demiş • 
tim • 

- Evvela nşkn veda ettim. - de • 
nıi§ti - sonra, çnlıaa,cağnn. Birçok iş. 
ler bulacağımı sanıyorum. 

Bir iki ay geçince bana gelmiş; 
- Kuzum .... demi§ti - bana bir i§ 

bulmak için tavassut edemez misi. 
nlz? 

Birçok yerlere başvurduğumu ve o
na her kapıdan ancak menfi ceva.blar 
bulnbildiğiml hatırlıyorum. 

Hatırlıyorum diyorum. Zira bu va
ka artık bir hatıradır. Betbaht! sü • 
il ı:ı.u.~·· jl" ndU~ ,a,.,J,!!ı.llı&i.:~------
Buna benzer vakalar çoktur. En 

kötü hapishaneden çıkan mahpus bile 
tıpkı, mektebini yeni bitirmiş bir gen. 
cc benziyor, o, eski maceralarını unu. 
tuyor. Hayata taze bir 8.§kla yeniden 
başlamak istiyor. Falcat onun uğradı
ğı hayal kırıklığı mektepten yeni çı
kıp çabuk muvaffak olamamı§ gençle
rin hayal kırıklığına benzemiyor, çok 
gaddar bir tesiri oluyor. Sabık mah. 
kumda canlanan yeni, temiz ve taze 
insanı solduruyor. 

Cezaevlerinden çıkanlara karşı ce. 
miyette mevcut boykotu kaldırmağa 
çah§mak, sanıyorum ki adliye vekili
miz için, modern cezaevleri kurmak 
kadar mUhlm, faydalı ''e sevabı bol 
bir iş olacaktır. 

Enıari BOLENT 

Dennz <d!Dlb>Dın~eın radyo Ekzeın1tırDk ll'ileylkeu~ıraş 

1915 de Almanlar Lüzitanya ismindeki Amerikan 
gemisini batırdılar. Bu gemi bugün m:msal kıyı~ 

!arından 11 mil uzakta, bin metre derinlikte, bir milyon 
liralık bir hazineyle yatıyor. Bu parayı çıkarmak için dal
gıçlar yakında çalışmaya başhyacak. Bu çalışmanın çok 
yeni bir tarafı var. Tanınmış bir radyo mi\tehassısı ve 
sinema operatörU ola.n f'.,on Kreg dalgıçlarla beraber deni· 
ze inecek. Radyo ile amc!iyatın yapılış tarzım deniz di. 
binden bütün dünyaya anlatacak, ayni zamanda film çe. 
kecek. 

Con Kreg kendisiyle görUsen gazetecilere: ''bu iş ~ok 
tehlikelidir. Bunu biliyorum. Fakat sinemacılık uğrunda 

hayat1mı birçok defalar tchlikcy'-' koyduğum için bu i~· 
ten de çekinmiyorum,. demiştir. 

~ 
NezDe(11.en kcırıuıyan 
meırncınu ve gemoe~ueır 
1 NG!LTEREDE bir dolrnma fabrikası, dokuduğu 

kumaşlara mikroblan öldürebilir bir hassa ver. 
meye muvaffak olmuştur. Bu fabrikada kumaşlar başille· 
ri öldürebilen bir mayi içcrsine batırılıyor. Bu mnyi insan 
vücuduna hiçbir zarar vermez. Güzel bir kokusu vardır. 
Ve çamaşır yıkansa bile kumaş bu hassasını kaybetmez. 
Bu suretle hazırlanan kuma.5lara ''Vijiyen" ismi veriliyor. 
Bu fabrika şimdilik yalnız nezleden koruyan mendiller ve 
gömlekler yapmaktadır. Fakat ilerde her çe§it haı;talıklar 
için bu kumaştan istifade imklnı göıiildüğüne göre bu 
keşfe bilyük bir ehemmiyet verilmektedir. 

B lR ay evvel Nevyorkta Preskot Vanvik isminde 
milyoner bir heykeltra!'}, İspanyalı bir kadınla 

evlenmişti. Bu kadın geçen gün henüz balayı bitmeden 
mahkemeye başvurarak boşanma kararı istemiştir. Bo· 
§anmaya sebeb olarak da şunları ileri sUrmü!jtür: 

1 - Her sabah uykudan kalkar kalkmaz, lt0cam beni 
duvara dayıyor; başıma bir limon koyuyor, karşıma ge
çiyor ve eline bir ok yay alıyor. Başımdaki limona nişan 
alarak birkaç defa ok atıyor. 

2 - Banyoya girer girmez, arkamdan geliyor ve elin. 
deki kocaman bir yatağanla beni ölümle tehdid ediyor. 

3 - Her öğle vakti onunla Santral parkı civarında ge. 
zinirken, parka umumi kapılardan girmiyor, duvardan a.. 
şıyor. 

4 - Kocam en az günde iki defa beni tahkir ediyor. 

* Kec11non ~nom 
A DOLF Menju (Goldvin delilikleri) isimli bir film 

çevirmiştir. Bu filmde artistin odasına 500 lwdi 
birden hücum ediyor. Bu hücum heyecanlı olsun diye 
rejisör kedileri hava tazyikilc işliyen bir makine vasıta
siyle odaya fırlatmıştır. Tazyika dayanamıyan birkaç ke· 
di ölmti3 olmasına rağmen rejisör bu snhncnin çok mu. 
vaffakıyetli çevrildiği kanaatindedir. Fakat !ngiliz san. 
silrü rejisörUn bu kanafl.tinc iştirak etmemi§, filmin bu 
parçası kesilmeden lngiliz sinemalarında gösterilmesini 
yasak etmiştir. 

~lYıy\QılkDeıramızın 
evueırını 

ml\lzeDeştıreDlm 
Yazan: Kara DAVUT 

Pilevne kahram:ını Osman paşanın 
Göztepedeki köşkü ile içindeki e§ya 
satılıyormuş. İki gün evvel, gazete -
mizde arkadaşımız Reşad Ekrem bele
diyenin bu köşkü satınalmasını teklü 
ediyordu. ı;>Un de o civarda oturan bir 
başka arkadaşımız satı~ın başladığı. 
nı, belki de bittiğini, Pilevne kahra • 
manına ait ~yaların, kitablarm harac 
mezad satıldığını söyledi. 

Tabii belediyeden ses seda çıkmadı. 
.Muharrir Re!}ad Ekreme sordum: 
- Niçin bu binanın belediye tara -

fmdan satmahnmasını teklif ettin? 
Şöyle cevab verdi: 
- Bliyüktür. Sağlamdır. Parti bina· 

sı olarak, çocukları koruma yurdu o
larak, Kızılay şubesi olara.k kullanıla.. 
bilir. 
Arkadaşımın bu cevabı beni tatmin 

etmedi. Ben, onun bir başka türlü, ya. 
nl böyle bir cevab vermesini bekliyor
dum: 

- Plevne kahramanına ait evle eş
yanın hususi ellere geçmesine beledi
yenin mani olmasını niçin istiyebili • 
rim? Ortada tek dava var: tariht ve 
milli hatıraların korunması davası. 
Esla.f ın mezarlarm1 tahrib etmek ne 
derece yanlış bir hareketse mühim İli· 
rihi eahsiyetlerin evlerini husust elle
re geçirtmek de öylece yanlış bir ha
rekettir. Bir bilyill:: askerin, bir büyük 
§airin, bir mUelllfin, artistin, mütefek
kirin, tabibin doğduğu yer, mühim e
serlerini meydana getirdiği mahal, en 
büyük a.~kıru yaşadığı, çalı§tığı, 8ldU. 
ğü yerler, tabiatını, karakterini, husu
si retlerini göze vuran eşya ancak mem 
leketin malı olabilir. Bunlara karşı 

çok titiz ve hassas davranmak lhmı
drr. !sviçrenin her tarafında Jngiliz 
şairi Baycron'un izlerini adını adım 
takip etmek mürokündilr. Şiyon pto. 
sunun zindanında imzası vardır. Kıla.. 
ran köyünde Abidesi vardır, Loıaııda 
bilmem ne~d vardır. Vardır oğlu var. 
dır. Acaba 1sviçrenin bu derece ka • 
dirşinaslığına. sebeb ne? 

Ne olacak, Bayeron, Leman gölU ke
narındaki Şiyon §atosunun bir mah
pusunu eserlerinden birine kahraman 
edinmiştir, birkaç tane de şiir yazmıg. 
tır. İ§te bu kadar. 

Fransada adım başına heykele, he. 
men her duvarda bir plakaya, kitabe. 
ye tesadüf edersiniz. Hiçbir parti li
deri, hiçbir ordu kumandanı, hiçbir 
fedakılr a..sker, mUellif, artist, akade
mi azası, tabib, kimyager, hatıl bir 
parça sevilmi§ bir belediye :reisi bu 
memlekette unutulmam15tır. Doğduk -
!arı evlerin kapılanna kitabe kon. 
muştur. Çalı§tıklan odalar olduğu gi. 
bi muhafaza edflmi§tir. lkametgihları 
mUze haline konmuştur. El yazıları 
mUıt kütüphane a.rşivlerinde itina ile 
saklanmaktadır. 

Rehberler gelen her seyyaha bütün 
bu evleri, ta§ları, kütüphaneleri hı. 
susi bir dikkatle dola,atınrlar. Ve her 
seyyah, Fransadan, ilmin, fikrin, gn. 
zel sanatların ve hatta kahramanlığın 
vatanındnn ayrılıyormU§ gibi bir duy
gu alarak memleketine döner. Fransa 
kültür baka.nlığı, bu adamların doğuş. 
Ianmn veya ölümlerinin onuncu, yir. 
mi beşinci, ellinci ve ytizüncil yıldö • 
nümlerini resmen hatırlamakta aniye 
15aşmaz. Hemen haftada bir, on gtlnde 
bir, au veya. bu §'?birde bir memr ba
şmda, bir ev veya tiyatro kapısı önün
de, bir meykel önünde kUitUr bakam
run, akndcmya reislerinin, saylavla • 
rın, senato ve saylav meclisleri :reisle
rinin nutuklar söyledikleri, askeri kıt
aların "bu kıymettar vatanda.§m ha
tırasına. ordunun seıa.m:ıannı ulaştır. 
lığı., görülür. 

Bir.de henüz bu taraflara dikkat 
başlamadı. Bir büyUğümüz, ölmeye 
görsün, unutulup gidiyor. Belediye . 
miz lstanbulun ''temaşaya değer ma
halleri,, arasında kitapsaraylanmızı 
da saymayı bir türlü akıl edemiyor. 
Hiçbir rehber, hi!}bir seyyahı kitapsa
raylarımıza götürmekte değildir. 

Hem bu hata yalnız belediyenin 
mi? Yalnız kültür bakanlığının mı? 
Bizim memleketin hemen hemen her 
oğlu babasının hatırasına sadece pla.ı 

..... nt:ııamı R lrıride 
Kara DAVUD. 
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Yazan: GeraUl Kelton -5 - Çeviren: F. K. 

Gece qarısı meçlıul bir adamın 
bu güzel kıza emredişi pek qaripti \ 

Bu mülakat Güssiyi büyük bir me- di. Açık havada saatlerce otomobille 
raka düşürmüştü. Yol uğrağı olmıyan gezdikten sonra salonların boğucu ha. 
küçük bir şehirde geceya.rısma doğru vası ona tahammül edilmez gelinişti. 
birdenbire çıkagelen bir adamın meç- Çıkmaya da\Tandığı sırada masalar -
bul bir genç kızla emir verir gibi ko- ' dan birinde tanıdık bir sima görerek 
nuştuktan sorı:a bir jm~aratoriçeye ı durdu. Evet, bu adam ona yabancı de. 
veda eder şekılde merasımle ayrılıp "ildi. Fakat nereee görmüşt·· k'mdi" 
gene geldiği gibi gitmesi ona garib ge. Birden hatırladı. Bu adamla ~ir~aç ~ 
liyordu. 

Güssi pencereden, meçhul adamın 

otomobile bindiğini görüyordu. Genç 
kız kapıya kadar ona refakat etmişti. 
Motör işleyip otomobil harekete geç. 

1 
tiği sırada elini kaldırıp veda işareti 
yaptı. Fakat elini sallamadı . Elini uf- I 
kiden biraz fazla yüksekçe kaldırmış-

1 
tı. Bu selfım tarzı Güssiye pek yaban
cı gelmedi. 

IV 
Güssi, fcvknlnde manzaralı yollar -

dan geçerek Kot d'Azüre varmıştı. 

Alplar yolunu takip etmiB, GrönobL 
den itibaren yüksek kısımları elan 
karla örtülü t epelerin eteklerinden 
geçmiş, sık sık tünelleri olan ve fir
kete şeklindeki keskin virajlarına rağ 
men rahat ve tehlkesiz asfalt yolda 
800 kilometreyi 15 saatte katederek 
gecenin üç buçuğunda Paris otelinin 
önünde durmuştu. 

Güssi o sabah saat allı buçukta 
kalkınağa muvaffak olmuş ve yedi bu. 
çukta yc:l a çıkmıştı. Fakat onun için 
fevk~c olan bu erkenciliğe rağmen 

ne evvel dost bir aile nezdinde bir haf. 
ta kadar kaldığı sırada tanışmışlardı. 

ismi Peter Mordavnttı. Harb esnasın. ı 
da Denis Kardenle beraber ayni alay
da bulunmuşlardı. Denisin ona Mor
davııtm fevkalade bir adam olduğunu 
söylediğini şimdi hatırlıyordu. Kahra
man tanıdığı Denis tarafından böyle 
takdir edilen bir adamın fevkaladeliği 
olacağında Güssi şüphe etmemişti. Hiç 
tanıdığı olmıyan bu şehirde ona tesa
düf ettiğine pek sevindi. İki gün sü • 
ren otomobil seyahati esnasında, düş

kün çenesine münasip bir kurban bu. --
lam::ı.mıştı. Halbuki seyahatini anla -
tıp takdir i§itmeye ihtiyaç duymak -
taydı. Morda\·ntm yanma gidip omu. 
zuna Jiiubali bir tavırla vurdu : 

- Merhaba dostum! bu mevsimde 
sizi burada göreceğimi hiç ummaz
dım. Ben de yeni geldim, otomobille. 
Gelin birer viski içelim de anlatayım. 

Mordavnt bu tesadüfe çok memnun 
olmuşa benzemiyordu. Fakat delikan. 

san saçlı güzel kadından evvel dav- lının coşkun hareketleri onu da sürük
ranamamıştı; o çoktan Vuazeni ile ledi. Bar tarafına gittiler. 
hareket etmi§ti. Nereye gittiğini öğ. 
renemedi. l\:adın ve şoförü bu hususta 
oteldekilerc hiçbir f;CY söylcmemi§ler

di. Delikanlı bu vaziyette meçhul ka • 
dını unutmaktan başka çare olmadı
ğını kabul etmek zaruretinde kaldı. 

Güssi Paris otelince meçhul birisi 
değildi; üniversiteyi terkedeliberi her 
kış .Monte Karloya gelerek bir iki haf. 
ta kalmıştı. Bu sebeble direktör, ko- , 
ca otelin hemen hemen boş bulundu. 
ğu bir mevsimde gelen bu paralı müş
teriyi sevinçle karşıladı. Delikanlı ban. 
yo yapıp .ıelbisc değiştirdikten ve ye

Güssi muhaverenin ilk on dakika
sını inhisarına aldı. 

- on smrrren az oır zaman zarııu. 
da 800 kilometre mesafeyi katettim. 
I<~evkaHide değil mi? Artık otomobil 
yarışlarına girmek istiyorum. 

Arada sırada nazik bir iki cümle i
le muhatabının sözlerini tasdik etmek. 
le iktifa eden Mordavnt düşünceli gö-

rilnüyordu. Güssinin tanıdığı zamanki 
haline nazaran zayıflamıştı. Delikan
lının sözlerine bir an fasıla vermesin . 
den istifade ederek sordu: 

mek yedikten sonra geceyarısma doğ. - Londrada ne var ne yok? Dost
ru otelin gazinosuna gitmek üzere cad- lar nasıl? ,Ben orayla alakamı kay be. 
deyi karş:dan karşıya geçti. der gibi oldum. 

Bu mevsimde bUyük oyunların oy • - Herkes iyi. Son zamanların en 
nandığı hususi salon tam geceyansı mühim hadisesi benim şiir kitabım; 
kapandığı için içeri gireıniyerek umu- okudunuz sanırım. Hiç olmazsa bahsi
mi salonlarda dolaştı . Buraları, mcv. ni işitmişsinizdir. 
sim olmamasına rağmen her milletten - Maalesef hayır. Ben burada dün
bir sürü insanla doluydu. Güssi bin yaıun öbür ucunda gibiyim. Lord ve 
franklık fiş aldı. üst üste üç defa 30 leydi Vitley nasıllar? 
ve 34 de kazandıktan sonra kazancım - Çok iyiler. Denis de öyle ... Hep 

mette bir adam için pek ehemmiyetsiz 
bir iş. Öyle değil mi? 

- Belki de haklısınız. 
- Fevkalade bir adamdır Denis. O-

na çok mühim bir vazife vermeliydi • 
ler; herkes bu fikirde .• 

-Ya? 
Mordavnt, Denis Karden bahsine a

lfıka duymuşa benzemiyordu. Bahsi 
değiştirdi ve başka tanıdıkları hakkın
da malümat sordu. Güssi bir aralık: 

- Burada ne kadar kalacaksınız? 

dedi. Bu sıralarda iyi ama, biraz son. 
ra sıcaklar bastırınca buralarda du -
rulmaz. 

- Ben burada oturuyorum. Bilmi • 
yor muydunuz? 

Maalesef dört senedenberi burada 
yaşıyorum. 

- Burada oturmak zevkli bir şey
dir. 

- Sandığınızdan çok daha fazla fe
nadır. l!'akat ne yaparsınız, insan pa. 
rasız olunca ..• 

Güssi sordu: 

- J{umarı seviyorsunuz galiba? 
- Kumar sayesinde y~ıyorwn. 

Bir sistemim var. Onu gayet dikkatle 
takip etmek şartiyle günde elli frank 
kazanmam mümkün oluyor. Burad:ı 

bu şekilde yaşıyan epey adam var; 
maamafih hoş bir şey olmadığını iti
raf ederim. 

Delikanlı şaşırmıştı. Mordavntın 
fakir olduğunu bilmiyordu. Tanıştığı 
zaman onda fakirlik alametleri far • 
kctınemiş, biliıkis hali vakti yerinde 
::ıaumı:;; tı. ı <ıL.nı.. nuruuc venısıe ocra-

ber birçok kahramanlıkları görülmüş 
bir adamın ömrünün son senelerini 
kumarla sürüklemeye mecbur olması 

acınacak bir haldi. Günde elli frankla 
Monte Karlo gibi pahalı bir muhitte 
ancak sefalet çekmek mümkündü. Za
iflaması bu vaziyette şa.~ılacak bir şey 
değildi. 

Ona yardım edebilmek için bir ça
re bulmayı pek isterdi. Para vermesi
ne imkan yoktu. o ayarda bir adam 
sadakaya tcnez7.iil etmezdi. Kendinden 
yirmi yaş büyük ve çok daha tecrübe. 
li bir adama nasihat vermeye kalkış
ması da abes düşerdi. Yapabileceği şey 
onu mükemmel bir yemeğe davet et -
mek ve eğlendirmeye çalışarak kede. 
rini unutmasına yardım etmekti. He
yecanla söylendi: 

(Deıınmı vnr) 
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O, genç bir kadının boğazını ustura 
ile keserek başını gövdesinden 

ayırmış. 

-28-
Bütün bu münasebetsizliklerin önü

ne geçen Selanikli Bay İbrahim oldu. 
tstanbul hapisanesini ıslah için 'ilk adı
mı o attı. Hapisaneyi esrar ocaklığın

rian, kumarhanelikten, serkeşlerin ta. 
gallübünden o kurtardı. 

Cumhuriyet devrinde başlıyan salah 
ve terakki hamlelerini de şükranla kay
~etmek lazımdır. Fakat, idarelerin scn
<1uz dikkatlerine, sıkı tedbirleri• e, ay
<ia ,on beş günde bir koğuşlarda yapı

lan tarama ve araştırmalara rağmen, 

mahkfimların bazılarında bıçak vardır. 

Ve bunlar dışarıdan gelmez, içeride 
mahkumlar yapar. 

Bı!;ak deyince, bunu hakiki bıçak 

~annetmeyiniz, bazı mahpuslarda bu. 
lunan bıçaklar, bildiğimiz muntazam 
yapılmış kamalardan, saldırmalardan, 

söğüt yaprağı denilen bıçaklardan de
ğildir. Kat'iyyen benzemez onlara,. 

Bunlar birer hakiki bıçak değil, bir 
rlemir parçasının ucunu, karyola arşak
larının - som yasız eski usul .karyolaların 
altına konan ince, iki parmak enindeki 
saç çubuk - ucunu taşlara sürtüp, siv
rilterek, avluda bulunmuş, direklerden 
söktükleri bir temel çivisine tahtadan 
hir sap takarak yapılan _uydurma bıçak

lardır. 

BACIRAN KESİK BAŞ! 

Aşk yüzünden, kinin, ihtirasın do-
• ğurduğu sebeplerden dolayı yapılan ci
nayetler ne kadar çoksa, para hırsından 
ld-:>layı yapılan cinz.yetler de mühim bir 
vekun tutar. 

Para canlısı katillerden birini tanı-

rım ki, arkadan ve yandan gelen hızlı 
bir ses, ufak bir gürültü, onu bulundu. 
ğu yerden sıçratır, geceleri yat<ığından 
fırlar, uykudan mahrum bir halde ya
şardı. 

O, genç bir kadını boğazını ustura ile 
keserek başını gövdesinlden ayırmış, 

işlediği cinayetin fecaatinden kendisi 
bile ürkerek, öldürdüğü kadının y••ta
ğının altında saklı duran para torbası
nı almadan cinayet yerinlden kaçmış bir 
cani idi. 

17 yıl evvel, Rızapaşa <•:-sasında kü
çük bir klübede yapılan bu tüyler ür. 
pertici cinayetin tafsilatını cani bana 
şöyle anlattı: 

''- Gürcü orClusunda askerdim. Bi.ı 

hizmetten usandım. Atımı. silahımı sa
tarvk İstanbula kaçtım. Bildiğim, tanı
dığım yoktu. Tahtakale'de bir marangoz 
fabrikasına girdim. Çalışıyor ve ekme
ğimi çıkarabiliyordum. Fabrikanın kar-

şısınclaki boş ars~a harap ve tek bir 
kulübe vardı. 

GÜZEL ERMENİ KIZI 
Kulübede Nonik adında genç bir 

Ermeni kadını oturuyoıldu. Kocası yok. 
tu. Bir suç işlediği için İngilizler is
tan bul dan uzaklaştırmışlardı. 

Nonik ile ahbap clduk. Akşamlan i§· 
ten çıktığım zamaın gidip onu buluyor, 
beraber dolaşıyor, sonra ayrılıyorduk , 

Bu, haftalarca böyle devam etti. Bir 
gün Nonik deldi ki: 

- Başka yerde yatıp kalkacağına, 

benim kulübeye gel! ikimiz de sığaınz. 
Boşuna oda parası ne veriyorsun?. 

Kulübeye naklettim. Orada yatıp 

kalkmıya başladım. Benim yatağım 
yoktu. Şöyle çuvalların üstünde, bir 
köşede krvrılıp yatıyordum. Döı:ldüncü 

gece Nonik: 
- Bu, böyle ıelmaz. Çuval üstünde 

yatılır mı? Benim yatağım genişçedir .• 
Beraber yatarız, dedi. 

O akşamdan itibaren beraber yatmıya 
başladık. Fakat biribirimize dokunmu • 
yc.r, ellerimiz bile biribirine değmiyor
'du. Bir kardeş samimiyeti ile başlıyan 
münasebetimiz gün geçtikçe hissiyatı. 
mızda yeni tahavvüller husule getirdi. 
Seviştik: 

Günler geçtikçe, sevgimiz arttı, a
levlendi, bir ateş oldu. Kalblerimizi sar
dı ve yaktı. 

Nonik bir gün, Rusyaya ıgitmekliği
mizi teklif etti: 

_ n .. '"..,_ ,...:; .... 1 ,...ı;,. .. ı .... - ..... - __ , __ _ 
zı kabkahalarımızla büyütürüz! dedi. 

TORBADAKİ PARALAR 
Gitmek için pC)ram olmadığını söyle. 

dim. Hemen sıçra!dı, yatağın altından 

ağırca bir torba çıkardı: 
- işte para 1 dedi. Bunlar yetişmez 

mi? Orada iş yapacC)k kadar sermaye 
var torbada .. 
Torbayı yatağın üzerine boşalttı, 

Saydı: Beş yüz kadar İngiliz altıniyle 
bin lirayı:. yakın Türk kağıt lira!.. 

Gözlerim kamaştı. Yüreğim hopladı. 
Hemen razı ofldum: 

- Peki N onik, ıdedim, Rus yaya gide· 
lim. Ora ela bu para ile bir iş tutar, ra· 
htıt ve mesut yaşarız. 

O gece uzun uzadıya konuştuk, is. 
tikbalimiz hakkında kararlar verdik. 
Proğramlar hazırladık. Geçireceğimiz: 
tatlı günlerin hayali ile sabahı ettik. 

Tekrar yı1tağın altına yerleştirdiği· 
miz para torbasını bir türlü unutamı

yordum. ve sermayesini kaybetmekte gecikme- tekaüt nezaretinde çalışıyor. O kıy • 

~IBICJOmlDJCJ•lrn:Jr30DlllE&JrEDll•ll•ll- -1'-IDllılG!Jm.ElllC!JmC•J ;l Wc:Jr!JIOOlffl••--
Ama. sen bana diyeceksin ki: "hani ulvi şeylere doğru ru. 

hunun bır akıntısı vardı? hani bizi bağlıyan ve içimizde yer 
eden büyük düşünceler vardı? onları ne yaptın?,, Evet, bwll::ır 
benim de zihnimi işgal etti; fakat onları gizlemek de; kimseye 
sezdirmeden onları ailenin saadetine hizmet ettirmek de· onla. 
rı, bize tevdi edilmiş, nefsimizi u<Yurlarında fed::ı. etmek' bizim 
• • b 

ıçın vazife olmuş insanların bahtiyarlığı için birer çare etmek 

Çeviren: N lYI tr lYI D O aı lhı 
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ağaçlarla. süslü olsun, tepecikleri; Provans'taki o garib çayı~ı 
onun incecik kollara ayrılmış berrak suları; ışığın türlü türlil 
renkleri; etrafını çeviren ve Allah'ın her an başka bir şeıcıe 
hiirüdüğü o sonsuzluk, sana kalbindeki o yeknasak sonsuzluğıl 
hatırlatacak. Fakat o ?.aman beni bulabileceksin, Rene'ciğiJll; 
hem de kalbi içtimai terbiye ile hiç de yaralanmamış ve bir doSt 
olarak, kalbi daima senin bir dost olarak bulacaksın. 

Pa::::artesi 
de büyük bir şey değil midir? o kabiliyetlerin parladığı mevsim 
kadınlarda pek kısadır, yakında gelip geçmiş olacak; benim ha. 
yatım d~ b~yük bir hayat olmasa bile sükiın içinde, ini~iz, çı
kışsız, hıçbır taşa çarpmadan geçecek. Biz kaderimizi tayinde 
s?1'best ~l~~ak doğuyoruz, istersek aşkı, istersek anneliği ter
cıh edebılırız. Ben seçeceğimi seçtim: benim tanrılarım cocuk 
larım, cennetim de toprağın bu köşeciği olacak. • • 
•w~an~ ~ugün~~k söyliyeceklerim işte bu kadar. Bana gönder. 

dıgın butun o guzcl şeyler için teşekkür ederim. Daha birtakım 
şey~cr ısmarladım, bu mektubumla onların da bir listesini gön. 
derıyorum, sen de göz kulak oluverirsin. Ben bir süs ve zarafet 
havası içind~ yaşamak, taşranın ancak le?,r.ctini tadmak istiyo
rum. Bir köşeye çekilip yalnız yaşıyan kadın hiçbir zaman taş
ralı olmaz, neyse yine o kalır. Bilirim ki beni sevC'rsin bu
nun için bana, en son modaların ne olduğunu bildirece<Yi~den 
de eminiPı. Kaymbabam öyle coşkun bir halde ki bir sBzümü 
iki etmiyor, evinin alt üst olmasına ses çıkarmıyor. Pnris'den 
işçi getirtiyor ve her şeyi zamanın zevkine göre yenileştiriyo. 

ruhun bir aşk pınarında içer gibi sn içtiği o gözler; en leziz in. 
celiklerle dolu olan o kalb; o geniş zeka, bütün o eşsiz istidat. 
lar; tabiatin ve beraber gördüğümüz terbiyenin bütün o gayret. 
leri; ihtiras ve arzu için emsalsiz zenginlikler, şiirler, birer yıl 
değerinde saatler, bir erkeği bir tek zarif hareketin esiri ede
bilecek zevkler varı.deden bütün o hazineler; demek ki 
bütün bunlar, bayağı, ve alelade bir evliliğin sıkıntıları içinde 
mahvolacak, nihayet; usanacağın bir hayatın boşluğu içinde si. 
linip gidecek! doğacak çocuklarına şimdiden kinim var: hiç 
şüphesiz ığri büğrü şeyler olacaktır. Hayatında. her şey evvel. 
ceden çizilmiş: ne bir ümide, ne bir korkuya, ne de lbir ıstıra
ba imkfm var. Ya bir ihtişam gününde, seni dalmak istediğin o 
uykudan uyandıracak insana rasgeliverirsen ne olacak? ... Bu
nu düşününce tfı belimden doğru bir ürperme duydum . . 

Kardeşçiğim, bizim İspanyolun kara sevdalı bir hali ,·ıı.:• 
insam hayran ediyor: onda öyle bir sükun, bir ağırbaşlılık, bit 
kibarlık, öyle bir derinlik görüyorum ki beni son derece alal<~: 
dar ediyor. Onun o daimi resmiyeti, bütün f5ahsmı kaplıyaı~ s~ 
ki'.ıtu, doğrusu, ruhu tahrik eden bir şey. Griffit ile bcnı b 
muamma g-ibi me~gul ediyor! , 

Bütün büyük ailelerin oğullarını, sefaret at~elerini ve S: 
firleri, generalleri, bütün şehri ve bütün sarayı gözden gcçıt'~ 
dim, hiçbir erkek kendisine bakm::ıma muvaffak olamadı da._b~ 
dil hocası galebe çaldı! bu ne garib iştir! ... Bu adamın soS'ıı,, 
durması insanı sinirlendiriyor. Aramıza koymak istediği, ıco;,ı 
mağa muvaffak da olduğu çöl, en derin bir gururla dolu; Jl~ıı 
söyliyeyim? bu adam karanlığa bürünüyor. Naz ve i§ve. oJl ııı' 
cesaret bende. Bu garib hal, hiçbir netice vermesine uıı1' it 
olmadığını bildiğim için, çok hoşuma gidiyor. Erkek de neÖııl 
lci? hele böyle bir İspanyol, bir dil hocası olursa ... Ben, bi( ~el 
bile olsa. hiçbir erkeğe karşı göıılümde en küçük hürmet }lı::'W 
duymuyorum. Biz kadınların bütün erkeklerden, hatta en ~f 
lı şöhrete ermiş olaıılarmdan bile çok üstün olduğumuz Jc j~4 
atindcyim. ::-\apoleon'u tanısaydım da beni sevseydi ona ~:seı
tahakkünı eder, emrimde bir kul olduğunu ona ne iyi }lı 

ruz. 
x 

lıladmatcl dö Şoliyö'den lıladam cw l'Estorad'a 
1 kincikamm 

R ENE, beni günlerce sürecek bir kedere saldın, Rene! de. 
mek ki o nhenktnr vücucl; o gii1.el ve mağrur yüz: tabii 

olarak o zarif hareketler; en kıymetli meziyetlerle dolu o ruh; 

Neyse, yine yeryüzünde seni bir seven var. Sen hiç şüphesiz 
o vadinin ruhu olacaksın, onun güzelliklerine ereceksin, o tabi. 
atla yaşıyncaksm, e:ıyadaki azameti, ağaçların bitmesindeki o 
ağırlık, fikrin atılganhğındaki sürat senin içine işliyecek. Son
r:ı sessiz ve memnun kocap önde. acı acı bağrışan, fısıldaşan, 
oynn!:;an ço~ııklnrın arkada yüriirken bana neler yazacağını 
şimdiden biliyorum. O dumanlı vadi ile onun, arık olsun. güzel 

tirirclim. 
(Devamı var) 
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ffe\sırın @ın lQ)y"'lYılk ~@~· 

'lt@ırllaıro D<§l©J na ®<§1 ö~@ır 

•• 
O!ü , korktuğumuz 

gibi ıztırablı 
değildir! 

ölmekle uyumak arasında hiç 
bir fark yoktur 
Ugku1Ja dalıyormuş gibi, 
- acısız, ıztzrabszz 

dünyadan göçüp gidiyo,-uz 
Birçok ölüm vakalarına şahit olmuş 

olaıılar insanın son nefesini ekseriya 
büyük ıstırablar içinde kıvranarak 

verdiği kanaatfoi hasıl etmişlerdir. 

Halbuki asrın en büyük doktorları ö
lümün zor ve ıstırablı olmadığını iddia 
ediyorlar. Ölenlerin öldükleri sırada 
söyledikleri ile ölüm halinden kurtu _ 
!anların bilahare anlattıkarı da fen 
erbabının bu iddiasını teyid etmekte. 
dir. 

Ölüm çoğumuzun korktuğu gibi zor 
ve ıstırablı değildir. Mütehassısların 

birçok tecrübeler neticesinde hasıl et
tikleri kanaate nazaran ölmekle uyu
mak arasında hiçbir fark yoktur. ö -
lenlcr, öldükleri sırada tıpkı uykuya 
daldıı1'ımız sırada hissettiğimiz tatlı 

bitaplığı hissederler ve sanki uykuya 
dalıyorlarmış gibi acısız, ıstırabsız 

dünyadan göçüp giderler. 
Tabii, ölüm ıstırapsız dendiği vakit 

onu tevlid eden rahatsızlığın da ıstı. 
rabsız olduğu anlaşılmamalıdır. Zatür
rcenin tevlid ettiği nefes darlığı, bo • 
ğulmanın ispazmozlu ihtilaçları, vel
hasıl ölümü intaç eden bütün hastalık. 
larm ve yaraların verdiği acı ölüme 
değil hayata aittir. Vücut yaşamak i
çın mücadele ettikçe çok şiddetli acı. 
lar hissedilebilir. Halbuki bizi asıl 
korkutan bu ıstırablardan ziy. de ölüm 
aıundn, son nefesimizi verirken çeke
ceğimiz zorluktur. ''Ölüm ıstırabları 
içinde kıvranıyor,, cümlesini pek faz
la acı duyanlar için sarfederiz. Hal
buki vücut mücadeleyi bırakıp ölüme 
teslim olduğu anda ıstırab da kalma
mııtır. O sırada vücuda yayılan tatlı 
bir yorgunluk ve uyku ihtiyacından 
ba~kn bır şey değildir. 
Meşhur İngiliz doktorlarından Sir 

Foodlıart, hastanesinde her ölen has
tanın başı ucunda bulunarak ölüm ha. 
linde hastalarının neler hissettiğini 
tesbit etmiştir. Bu doktora nazaran 
ölüm korkulacak bir şey değildir, bu 

· dünya ile öbür dünyayı biribirinden a
yıran sanki ince bir sis tabakasıdır 

\'e ölenler bu tabakanın farkında bile 
olmadan dünyalarını deği§tirmekte
dir!er. 

Dünya tıb aleminde büyük şöhret
leri olan Sir Benjamin C. Brodie, Sir 
Vilynm üsler ve Horvord üniversitesi 
hıfzıssıhha profesörü doktor Alfred 
Vorcester de ölümün ıstırapsız oldu • 
ğuna kanidirler. Tanınmış kanser mü
tehassıslarından doktor Shclton Hors
ley son safhalarında pek ıstırablı o
lan kanserin acısının ölüm halinde hiç 
hissedilmedi~ini söylemektedir. Ölüm 
de, hayatta korktuğumuz her şey gibi 
karşı karşıya ka!dığnruz zaman kor _ 
kunçluğunu kaybetmektedir. 

Amerikan muharrirlerinden Droing 
S. Cobb bundan on beş sene kadar ev
veı Amerikada bir konferans turu ya
tıarken birdenbire hastalanmış, he • 
blen Bostonda bir hastaneye kaldırıl
ınıştı. Muharririn hastalığı dahili bir 
cınorarjiydi. Bir iki gUn ev\'el sapa _ 
Sağlam olan bu adamdan doktorlar ü
tnitıerini kesmişler, kurtulması im -
k~nlarmm pek zayıf olduğunu ona da 
~0Ylemi~lerdi. E l.in hayatta olan Dro. 
ın S. Ccbb o hasta.lığını şöyle hatırla
tıyor: 

••En nihayet hayatla mematı bi. 
rih;riı:dc 1 a rıran hududa pcl; yak 
ıa,n ı~ old111umu hissetmeye ba§
lamı5hıı. raı•aş yaOO§ kendim. 
dcrı geçiyordum. Bunu, vücııdmn 
hi8s d;yordu. Ağır ağır bana doğ
,.,, 11iil. 8rlrn bir 7:araıılt[ja do[ir'll 
Çl)lriiyorclum. Bu, rahat ettirici, 
adeta ea:ib bir T:aranlıktı. Kemdi. 

mi ona tamamen teslim ettiyiın 
vakit istirahat edeceğimi aıılıyor
dıım. Bana yal.taşan öfüm'ü çoğu. 
uıu::ım hayatı k.arşıladıfjımız gibi 
l:nr§ılıyordıun, yani onu pek ta
l.ıii !/iiliiyordımı. Karanlıl~ hemen 
hemen iamamiyle etrafımı örtme. 
ye l.ıaşlamt§tı ki içimden bir se
sin: ''mücadeleyi terkedersen kor
kaksın. Dalıa hayatta yapılacak 
işlerin var,, diye yükseldiğini 

<luydum. Yat:a§{)a ı·e büyiik bir 
gayret sar/ederek kendimi topa.r. 
ladım ve yaşamak için son müca
delemi yaptım. 
Da:::ıları öliimc korku, ve haşyet. 
le bakarUır. Bütün bu insanlara, 
öliim vadisinin etrafında dol~ -
mış olmı ben kat'iyet"le söyliyebi. 
lirim ki hepimiz ölilmii korkusu::, 
1stmıpsı:: ve pişman olrnadaıı kar
§ılıyacağı::, ne bedeni ne de fik"ri. 
acı dııymıyacafjı::. Bilôl..-is ölünıiı 

eıı son nefesimizi verirken silku. 
netli bir istihale, 1ıoş bir değ~:k
lik gibi bulacağı::.,, 

Hastanenin birinde orta yaşlı, iyi 
tahsil görmüş bir adam zatürreeden 
yatıyordu. Beklenen kriz gelmişti. Ne 
doktor, ne de hastabakıcı onun yaşa.. 
yıp yaşamadığım kat'iyetle bilmiyor -
larclı. Sonra birdenbire kriz geçmiş, 

hasta hayata avdet etmişti. Aradan 
bir müddet geçip de hasta iyileşmeğe 
b~ladığı vakit ona sormuşlardı: 

- Kriz halindeyken ne hissettiniz? 
Ne: düşünüyordunuz? 
Hastanın verdiği ceva·ı pek şayanı 

dikkattir: 
- Hiçbir ı;ıey hissetmiyordum! O 

anda yaşamak veya ölmek benim için 
tamamen farksızdı. Çok yorgundum 
ve "eh şimdi artık rahatça uyuyabili. 
rim,, diye düşünüyorum. 

Bunlar başlarından gec;eni yaşayıp 
anlatabilenlcrdir. Ya o krizi atlatamı
yanlar? 'I'anınmı~ şahsiyetlerden 1229 
kişinin ölürken söyledikleri son sözler 
tahlil edilmiştir. Bunlardan ancak alt. 
mışta birinin ifadeleri bir parça kor
ku veya acıyı ifham etmektedir. Di • 
ğer 59 unun sö:lcri lakaydiden zevke 
kadar tenevvü etmektedir. 

Doktor Edmond Hommond da hale
ti nezide olan hastalarından biriyle, 
hasta ölünceye kadar evvelce arala • 
rında takarrür eden parmak işaretle
riyle konuşmaya muvaffak olmuştur. 
Artık tamnmen kendinden geçtiği bir 
sırada doktor hastaya: 

- Istırab çekiyor musunuz? diye 
sormuş ve hasta parmağını kımılda. 
tarak ''hayır,, işareti \'ermiştir. 

Geçenlerde Nobcl mükafatmı ka -
zanmış olan doktor Aleksi Kare! ölü. 
mün ani olmadığını söylüyor. Doktor 
Karele nazaran öliimün iki safhası 

vardır: umumi ölüm, yahut da ferdin 
-Olümü; mahalli ölüm veya uzuvların 
ölümii. Umumi öliim kalbin son dara
baniyle başlar. O zaman vücudun faa. 
liyeti durur \'e şahsiyet kaybolur. La
kin uzuvların bir kısmı ya~amakta de. 
vam ederler. Mesela beyin kalbin dur
masından birkaç dakika sonra ölür; 
böbrekler bir saatten fazla canlı kala. 
bilirler. 

Ölüm uzu\•lara arız olan bir hasta
lıktan mütevellit değilse, doktor Korel 
ö!ümün birinci safhasından kurtulma. 
nın imkan dahilinde olduğunu söylü
yor. lkinci safha, yani uzuvların ölü
mü "kat'i ölüm .. olarak telfıkki edili
yor. Ondan kurtuluş yok. 

Ülümden, öleceğimiz sırada neden 
l,orkmadığımızr, \'e neden o anlarda 
ıstırab d:.ıymadığımızı alimler şöyle 

1 

r 

Yarın Yugoslavyaya gidecek Galatasaray birinci takımmın bu seneki maçların birin(le alnımı§ runıi..ı 
Yuğoslavyaya gidecek olan 

GalatasaralJ 
Yarın hareket ediyor 
Memleketimizin ilk spor klübü ve bu 

senenin milli kiline üçüncüsü Galatasa. 
ray birinci futbol takımı, yirmi günden 
fazla sürecek bir seyahat ıçın yarın 

şehrimizden hareket edecektir. 
KJ.übün umumi katibi Adil Yurdaku

lun riyaset edeceği kafile kaleciler; Sacit, 
Necmi, müdafiler: Adnan, Salim ve Tur. 
han; muavinler: Eşfak, Suavi, Nubar, 
Halil ve l\lustafa; muhacimler de; Nec... 
det, Süleyman, Gündüz, lla~im, Şeref 

ve Bülent bulunmaktadır. 
Sarı kırmızılılar, birkaç ay evvel şeh. 

rimizde güzel maçlarnı seyrettiğimiz ve 
"Yugoslavya,.klübünün bayramı dolayı. 
sile Belgradda tertip edilen beynelmilel 
turnuvaya iştirak edecekler ve bu ayın 

12, 13 ve 16 sındaki müsabakaları oynı. 
yacaklardır. 

Yugoslavya - Galatasaray, Macaristan 
~ampiyonu Fcren~varo~ ve Yugoslavya 
birincisi Bcogradski klüplcrinin iştirnk 

edeceği bu beynelmilel turnuvaya !tal. 
ya ikincisi Ambrosianonun da dahil ola
cağı söylenmektedir. 

Belgraddaki bu enteresan karşılaşma. 
lardan sonra sarı kırmızılılar Barovaya 
da giderek meşhur kundura fabrikası Ba. 
tanın kuvvetli futbol ekibile de çarpışa. 
caktır. Diğer taraftan bir Türk klübünün 
memleketlerine geleceğini duayn birçok 
Yugoslav klüpleri, Galatasaraya müraca
at ederek maçlar yapmak istediklerini 
bildirmişlerdir. Bu müracaatlar anlaşma 
ile neticelenirse Galatm:arş.yhlar dost 
memlekette ha~ka maçlar da yapacaklar. 
dır. 

11illi küme iiçüncümüze mm·aff akiyet
li müsabakalar ve güzel seyahat temenni 
ederiz. 

Süvarilerimiz 
Yarın ı!eli yorlar 
Nis, Roma ve Varşov<daki bey

nelmilel atlı müsabakal<ll'da büyük 
muvaffakıyetler kazanan binicileri· 
miz yarın Polonya vapuriyle şehri· 
mizc dönmüş olacaklrı:-dır. 

Vapur saat on beşte Galata rıhtı
mına yanaşacaktır. Binicilerimiz 
Parti, Belediye mümessileri ile 
mektepliler, esnaf teşekkülleri ve 
halk tarafından büyük tezahüratla 
karşılanacaklardnr. 

Şehir Meclisi azasından bir znt 
süvarilerimize "hoş geldiniz,, ldiye· 
cek, gece Belediye tarafından bini
cilerimiz şerefine bir ziyafet verile
cektir. 

Parti İstanbul vilayet teşkiHitı 

tarafından binitilerimize bin lira 
hediye edilecektir. 

izah ediyorlar: O anda vücutta fiziyo. 
lojik bir dejencrasyon b~lamıştır. 

Kalbin her darabanı bir evvelkinden 
daha az bir kuvvetle kanı pompalar. 
Kan tazyikı gitgide nzaldıliça beyin 
sanki bir anestezinin taht ıtesirindey
miş gibi düşünememeğe ve uyuşmağa 
başlar. Yava.5 yavaş ortalık kn -
rarır, duygularını kaybeden hisleri • 
mi?. bize bir şey söylemez olurlar Ye 
bizler hayatımızın en bi.iyük sergüze~. 
tini tam bir jstirnhn.t ve Jfıkaydi içinde 
karşılarız. 

Dünya kupası maçları 
Hundan evvelki iki turnuvanın netfcelerl 

Bundan en·cl birincisi 1930 da l\fon- J 
tevidö'da, ikincisi 1934 tc Italyada ya. 
pılmış olan dünya kupası maçlarının 1 
neticeleı i: 

1930 DA MO;\TEVlDEODA~ •• 

1 inci grup 13-22 temmuz 1930 da 
Fransa • Belçika 4-1 
Arjantin • Fransa 1-4 
Şili - Meksika 3-0 
Şili • Fransa 1-0 
Arjantin • Meksika 6-3 ' 
Arjantin - Şili 3-1 
Tasnif: Arjantin 3 galibiyet. 

2 nci grup: 
11 . 22 temmuz 1930: 

Yugoslavya - Brezilya 
Yugoslavya - Bolivya 
Brezilya • Bolivya 

2.1 
4-0 
4.0 

Dünya kupası 
Ma~larının hakem

leri kimlerdi? 
Dünya kupası maçlarının birinci tu

runu idare etmek üzere F. !. F. A. nın 
hakem komisyonu tarfmdan tesbit e
dilmiş olan listeye göre, Pariste oy
nanan Almanya • 1sviçre maçının or. 
ta hakemliğini Belçikalı Langenus, 
yan hakemliklerini de Hollandalı Mar
sel ile lfrnnsız Maresiko yapmıştır. 

Reyms'dc oynanan Macaristan Fe -
lemcnk Ilindistanı maçında, orta ha
kemi Fransız Konri, yan hakemleri: 
Fransız Dellasal ile Alman Bavmgart. 
ner. 

Pariste oynanan Fransa • Belçika 
maçında orta hakemi lsviçr~li Vüt -
riş, yan hakemleri Çekoslovak !Krist 
ile Alman Birlem. 

Tuluzda oynanan Küba - Romanya 
maçında orta hakemi Italyan Skarpi, 
yan hakemleri Fransız Valpred ile yi
ne Fransız Mcrk. 

Löhavrda oynanan Çekoslornkya • 
Hollancfa. maçında orta hakemi Fran. 
sız Lcklerk, yan hakemleri Fransız 
Olivo ile Sedcz. 

Strasburgda oynanan Brezilya - Po
lonya maçında orta hakemi Eklind, 
yan hakemleri Fransız Küşbcrgcr ile 
Poasar. 

Mnrsilyada oynanan ltalya - Nor • 
veç maçında hakem Beranek, yan ha. 
kemleri Fransız Butür ile Trehu ol
muşlardır. 

T. S. /\. lstanbıtl Bölgesi Başk.anlı
ğıııd.aıı: 

Bu yıl Avrupanın muhtelif şehirle. 
rinde iştirakettiklcri beynelmilel kon
kur ipiklerde büyük ve ııerefli muvaf. 
fakıyetler kazanmış olan kahraman 
süvari subaylarımız 9-6-1938 perşem. 
be günü saat 15 de Polonya vapuru i
le Galata rıhtımına muvasalat ede • 
ceklerdir. 

Kendilerine lfıyık merasimle karşı. 
lanacak olan binicilerimizin bu kar -
şılnma töreninde teşkilutım11 .. a. bağlı 
bütün kliib üyelerinin hazır bulunma
larını ehemmiyetle tebliğ ederim. 

Tasnif: Yugoslavya 2 galibiyet, 
3 üncll grup: 
14-22 temmuz 1930: • 

Romanya - Peru 
Uruguay • Peru 
Uruguay - Romanya 

Tasnif: Uruguay 2 galibiyet. 
4 üncü grup: 
13 ?20 temmuz 1930: 

3-1 
l.4 
4-0 

Birleşik Amerika - Belçika 3.0 
Birleşik Amerika _ Paraguay 3-0 
Paraguay - Belçika 1.0 

Tasnif: Birleşik Amerika 2 galibi
yet. 

l 
DÖlll Fl:NA.L: 
26-27 temmuz 1930: 

Arjantin • Birleşik Amerika 
Uruguay - Yugoslavya 

F.lNAL: 
UruguaY, - Arjantin 

1934 DE 1TALYAD.A:: 
27 :Mayıs 1934: 

6.1 
6-1 

4.2 

Floransada: Almanya _ Belçika. 5-2 
Bolonyada: İsveç - Arjantin 3.2 
Milanoda: İsviçre - Hollanda 3-2 
Triyestede: Çekoslovakya _ Romanya 

2.1 
Torinoda: Avusturya temdiden son-
ra Fransa 3-2 
Napolide: Macaristan - Mısır 4.2 
Genovada: İspanya • Brezilya 3-1 
Romadn: İtalya - Birleşik Anıerika 7.1 

KAR DÖ F1XAL 
31 Mayıstfl,: 

Milanoda: Almanya - İsveç 2-ı 
Torinoda: Çekoslovakya. İsviçre 3.2 
Bolonyada: Avusturya - Macar is -
tan 2-0 
Floansada tcmdiden sonra: !tal ya • 
!spanya 1.1 

1 Haziran: 
Floransada: İtalya • İspanya 

DÖ~ıl FlN.An 
3 Hazran: 

1-0 

Milanoda: İtalya - Avusturya 1.0 
Roma: Çekoslovakya . Almanya 3-1 

"CÇÜNC'ÜLÜK İÇİN 

7 Haziran: 

Napolide: Almanya - Avusturya 3.2 

Napolide: Almanya - Avusturya 3·2 

FİNAL 

10 Haziran: 
Roma.da: ltalya • Çekoslovakya 2-1 
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ispanyada vaziyet 
_.. Baıtaraf ı ı incide 

manı neticesinde 78 kişi ölmüş ve 40 
kişi yaralanmıştır. 

Alikant, 7 (A.A.) - Majorka ad~-
11ndan gelen bir Frnnkist deniz tay
yaresi gece 'l' .ırısı limanda demirli 
bulunan gemileri bombardıman et
miştir. 

Tropenhaven ismindeki lnglllz 
711k gewisıue üç yangın bombası at
mıştır. Diğer bir lnglllz gemisi da
ha bombalara maruz kalmıştır. Ha
sar mühimdir. Ölü ve yaralı miktarı 
maı~m değildir. 

Allkant, 7 (A.A.) - Son alınan 

haberlere göre, bom bardımandao 
Torpenhaven ve Engtiş Tanket ln
gillz gemileri bugünkü bombardı

mandan müteessir olmuştur. Birinci 
gemiye bir bomba düşmüş, yangın 

çıkmış lae de hemen söndUrülmiıştür. 
İkinci gemi ise hAlA. yanmaktadır. 

İnsanca zayiat yoktur. 
&ehre düşen bombaların adedi elll 

kadardır. Bombardımanın biri klll
ıeyl tahrip etmiş ve bir diğeri de Bel
çika konsoloshaneslne dilşmUştUr. 

Konsoloshancde insan zayiatı yok
tur. 

12 K"şl yaralandı 
Barselona, 7 (A.A.) - Dün ak~am geç 

vakit Frankist tayayreler tarafından 

Barselona üzerinde yapılan cevelfuı es. 
nasında atılan bombalann isabetiyle 
Tarkland adındaki Holandalı vapur mii
rettebatından iki kişi yaralanmıştır. 
82 ölü yilı yarah 
Alikant, 7 (A.A.) - Beş bombardı

man tayyaresinin saat 12,10 da yaptiğı 
bom!Jardıman netice :nde 32 kişi ölmiış 
ve 100 kişi yaralanmıştır. 
Cesetler çıkarılıyor 
Valensiya, 7 (A.A.) - Sego::lu bom. 

bardımanı neticesinde yıkılan evlerin 
enkazı altından cesetlerin çıkarılmasına 
devam olunmaktadır. Dün yeniden 'dört 
kadın ile erkeğin cesedi çıkarılmıştır. 
Frnul\ocuıuı ın kazaodı"ları 
yerler 

Bilbao, ır (A.A.) - Resmi bir teb

liğde bildirildiğine göre, Franlko 
kuvvetleri mayıs ayı içinde 70 ıehtr 
Te köy lle 4500 kilometre murabbaı 
toprak ele geçlrmtştır. 

Bugilnkü harp raporunda cephe
lerde mUhlm ·bir değişiklik olmadığı 
bildiriliyor. 
ıngiltere iştfrnk edecek mi ? 
Londra, 7 (A.A.) - ispanyadaki si

vil ahalinin bombardımanı dolayısile ls. 
veç ve Norveç hükQmetlerinin iştirak 

etmeği kabul etmiş oldukları talıkikat 

kombronuna lngilterenin de dahil olma
sı muhtemeldir. Amerikanın vermiş ol. 
du~ cevap, müsait ise de kati d~ildir. 
Jngilterenin Granollerdeki son bombardı 
manlann netayicini görmek üzere mez. 
kOr mahalle gitmiş olan Barselonedaki 
sefiri, şehir haricinde bir iki fabrika ve 
bir tayyare meydanı bulumnakla bera.. 
ber telefatın en ıiyade vukubulmuş ol
du~ şehrin merkezinde hiçbir ac;kert 
hedef mevcut olmadığını bildirmiştir. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Nevyork Tay 
znis grııetesi, Çin'de ve ispanyada açık 
tehirlerin tayyareler tarafından bom· 
bardnnan edilmesinin Amerikaı:la uyan 
dırnuı olduğu nefret ve istikrahx kay
detmektedir. 

Bu gazete, bilhassa diyor ki: 
Bu nefret ve istikrah, istikbalde he· 

def faı'kı ıözetmeksizin hzıva bombar
dımanları yapılmasının önüne geçmek 
maksadiyle bütün medeni hUkCtmetleri 
insaniyet namına ve bizzat ke~di ıe

hirlerinin emn:yeti için birleımcğe ıev 
ketmcğe muhakkak surette kafidir. tn
gilterenin İspanyadaki bombardımanhr 
baklanda tahrikat icrası malı:sadiyle 

bitaraf milletlerin ınijı:ıhitler gönder
melerine matuf olan t~kli!i, ayni h.ı:e

ketin Çinde de icra edilmemeıi takdi
rinde, abes ve faydasız bir ıey olur. 
Zaruri olan bir ıey varsa o !da Ameri
ka, İnıgiltere, Fransa ve hatta diğer 

devletler tarafından her nerede olursa 
olsun açık tehirlerin bombardıman e
dilmesine mini olmak maksacliyle kat'i 
b\r harekete geçilmesidir. 

Fransayı 
bombardıman 

D ıhuhvA döndtl 
Paris. 7 (A \.) - Ba~·ekil Daladiye 

tayyare ile saat 19;30 da buraya ıelıni§. 
tir. 

Perl>lgnan, 7 (A. A.) - Cenup hu. 
dudunda hava müdafaa tertibatını 

teftiş etmekte olan Başvekil Daladl
ye, Banyola gelmiş, hava miidafaa 
kıtalarını teftiş etmı, ve müdafaa 
vasıtalarının milkemmellyetlnden 
memnuniyetini ifade etmlettr. 

Başvekil demiştir kt: 
Alınan tedbirler ve kullanılmakta 

olan vesait, arazinin müdafaasını te
min l<:ln tamamlyle klfldlr. Bura
daki seri ateell hava müdafaa topla· 
rı, bu mıntakada her türlü tayyare 
akınlarına karşı mUeaalr olabtıecek
tlr. 

Maamaflh bntnn mndafaa vasıta
ları daha ziyade fazlafaştırılacaktır. 
Bilhassa daha fazla avcı teyyarelerl 
getlrllecektlr. 
'faarı uzu kim yaph? 
Paris, 7 (A.A.) - Franm topraklan. 

run cumhuriyetçi tayyareler tarafından 

bombardıman edildiğine dair 1''rankocu
lann yaptılı tebliğleri Fransız matbuatı 
muhtelif surette tefsir etmektedir. 

Sağcı gazeteler cumhuriyetçilerin leh. 
likeli bir oyuna girişmiş olcjuklarmı yaz.. 
makta, solcu gazeteler ise taarruzu ya. 
pan tayayrelerin Frankocu olduklarım 

ve cumhuriyetçileri Fransız elklrı umu. 
miyesi önUnde küçük dü~ürmek için bu 
taarruzun onlara atfedildiğini kaydet. 
mektedir. 
Aııkante neden bomb11landı? 
Londra, (Hususi) - Franko kuv. 

vetleri, dün cenub isti:.ametinde Uer. 
lcmelerine devam etmişlerdir. Castel
lona 250 kilometrelik bir mesafede bu
lundukları söylenmektedir. 

Barselonadaki lngiliı: asker! ataşe
sinın Fransız meslekdaşı ile birlikte, 
Alikante ve Granollersde askert he. 
deflerin mevcudiyeti bu iki eehrin son 
gilnierde bombardıman edilmesl için 
kafi bir sebeb teşkil edip etmediğini 
tesbit etmek üzere tahkikat yapması 
hakkında cümhurlyetçi İspanya hUkti. 
rneti tarafından yapılan teklif hUkü
metçe kabul edilmiştir. 
Maden işçileri federasyonunun 
Jspaoya Cttmbunyetlne yar• 
dımı 
Londra, 8 (A. A.) - Gal memleke

tiııln cenubundaki maden lıçilerl f ede
rasyonu, İspanyol cUmhuriyet hUk!l. 
meU için toplanan ianeye i§tlrak ede. 
rek 50.000 ingiliz lirası vermiıUr. Fe
derasyonun icra komitesi bundan ma
ada bir karar sureti kabul ederek açık 
gehirlerln mütemadiyen bombardıma • 
nınr protesto etmek üzere Japon eşya
sına boykotaj yapılmasını bUtUn İngi
liz maden amelsinden talcb etmli;tir. 
Bu karar suretinin birer niishası, baş
vekille hariciye nazırıııa gönderilecek
tir. 
Londrada fena tesir uyandırdı 
Londra, 8 ( A. A.) - İspanyol ll. 

manlarmda demirli bulunan İngiliz va. 
purlarının sık sık tecavüze uğraması, 
İngiliz efkan umumiyesinde büyük 
bir infial tevlld etmiştir. Lord Hali -
faks, bugün vaziyeti tetkik edecektir. 

Bazı slyast milşahitlerln söyledikle
rine göre, Frankistlerin bu şekilde ha
reket etmelerinden maksat, cümhuri. 
yetçi İspanyaya her veçhile yardım e. 
dllmeslne mlni olmaktır. 

lnglliz gazeteleri 
Slovak kon~res nrten hararetle 

bnhst>dıyorlnr 
Lorrlrı, 7 (A.A.) - Biltiln İngiliz 

matbuatı, Çekoslovakya' da Presburg'da 
toplanan muhtariyetçl Slovak kongre
sini bilyUk baılıklarla kaydetmekte ve 
Hlinka p:ı tisinin muhtariyet taleple· 
rini tebarüz ettirmektedir. 

Vusur Ziya Önlş'liı 
validesi v~fat etti 

Dcnizbank umum müidürü Yusuf Ziya 
Önişin valdui, eski Konya mebusu ve 
rc-ji bat müdürlerinden meıhum Şaki· 
rin refikası Hayriye ~Un vefat etmit
tir. 

Merhumenin cenazesi, bu &abah A· 
k<r/ idaresinin Kınah vapuru lle Bil· 
yükdereden alınarak Uıküda:a getiril
miı ve öğle vakti Us.kildarda, Yenica
mide kılınan namzaımdan eonra Kara.
caahmctteki aile k:•'Jristanına defnedil
miıtir. Cenaze merasiminde b:r çolı: a· 
ile tanıd kları ile Gilneı ıpor klUbU 
mensuptan bulunmutla tdır. 

Yusuf Ziya önit'e ve diğer ailel( ef· 
radma tui11t beJan .,., 

I 
HARF:R - Alc'8m pnetaa 

~omB.aedımcuı
ıs ü yü ki er a m nzı n 

evıerını 
müzaoeştnreoam 

_.. Baıtara/ı & lncld• 
tonik bir saygı duymak felaketınde. 
dir. Hangimiz mez.arlarımızı ziyarete. 
deriz ve babasının anumm hususi eş
yasını aaklamıı kaç ki§imiz vardır 1 

"Gazi Osman p&1•nm evi ve eayası 
bU8UB1 ellere geçiyor.,. derken içi ıız. 
lıyanlanmız oluyor. Fakat ben bu 
büyük Osman paşanın bir oğlunu ta
nıdım ki adı Kemaleddin pqaydı. Ba. 
bamın mektep arkadqıydı. Serveti 
vardı, ilmi vardı. Parmakları pırlanta 
yU.zUklerle dolu olarak dolaeırdı. Bir 
gUn elinde iki cild kitab g5rmt1ttilm. 
Hiç unutmam: biri Ruy Blutı. Podö
.Uet, yumup.k kaplı, taclı, mükemmel, 
muhteoem clldler. Tanesi bu gtln yir
mi liraya yapılamaz. 

- Sanıyorum... • demifti • bin cild 
var. Hepsi ayııi gekildedir. Tanesi bir 
liraya. Toptan alan olursa elli kuruşa 
kadar inerim. 

- Kimin bunlar papm ! . diyecek 
olmuştum. 

-Benim .... demişti- kimin olacak, 
babam11ı sultan Haİnid hediye etmiıti. 
O da bana verdi. 

- Sizin paraya ihtlyacnm yok. MU
nev\•er bir adamsmm da. Niçin satJ
yorsunuz bunları. Hem ne kıymettar 
bir hatıra bu kütilphane. Babanız ver. 
mi§. 
Şakrak bir kahkaha atarak ıu ceva

bı vermi§tl: 
- Bunları okumaya dadandım. Hal. 

bukl kıraat başıma ağn veriyor. İhti
yarladım galiba. Baş ağrıamdan kur
tulmak için satıyorum. 

Ve bu iki cildi de derhal bana bedi. 
ye edivermişti. 

•• • 
İstanbul belediyesi Pilevne kahra -

manmın hususi hayatına ve husust 
hatıralarına, oğlundan fazla saygı ve 
dikkat gösterememlt bulunuyor. Ke • 
maleddin paşanın laubali hataamı zik· 
retmek bizi, bir Abada devamlı bir 
surette Iolemekte bulunduğumuz ha
talarm azabmdan ve mea'uliyetinden 
kurtaramu. 

Büyüklerimizin evlerini ve hu.sual 
eşyalarını şehre malederek, mtıalq • 
tlrerek saklamayı itiyad edinelim. Ve 
bunlan alırken "çocuk koruma yurdu 
yapabiliriz,, diye dU§Üllmiyelim. Bun· 
lan birer "tarihi hatıraları koruma 
yUrdu., haline sokmayı dil§Unelim. 

Kara DAVUD 

Fransızlar, Türk 
hakkını 

koruyacak 
~ Baıtara/ı 1 incide 

son kritik devreleri de zikrettikten sonra 
Paris büyük elçimizle Fransa hariciye 
nazın arasında cereyan eden müzakere. 
leri anlatmıı ve Fransa hükilmetinin ta. 
ahhüdatmı bu kere katlyeUe teyit ettiği
ni ve hldiseler bu müsait seyri takip et. 
mekte devam ettiği takdirde bir anlaş. 
maya vannak ümidinin beslenmesine im
kan hasıl olacağını beyan etmiştir. 

Müzakereler bitti 
Paris, 7 (A.A.) - Anadolu ajansının 

husust muhabiri bildiriyor: 
Hatay meselesi hakkında Paris büyük 

elçimiz Suat Davaı ile Fransa hariciye 
nazın Bone arasında on gilndenberl de
vam etmekte olan mflzakereler memnu. 

•niyete şayan bir surette neticdenmiştir. 
Burada yamı bir teblil 11e1redil. 

mesi muhtemeldir. 
Bone, eylOlde Ankarayı ziyaret etmek 

tasavvurunda bulunduğu hakkında ga. 
zetelerde çıkan haberleri bana teyit eyle
miştir. 

Tan vaz=yell nuınl g3rftyor? 
Bu saboiıleJ posta ilı gelın f1omııta 

''Ton,, gazetesi Hatay mestleıinı talısis 
ıttı'li bopnaluılesinde, ilıti14/ıfl hsa bir 
tarihçesini pzdilıten soma gf'çen stn6 

20 mayuto Cenevretk vonlan anlaşmayı 
~aret ediyOf .,, ~yll diyor: 

Bu anlatma ile Milletler cemiyeti kon
seyi İskenderun sancağı için hususi bir 
nizamname kabul etmi5tir. Bu nizamna
me ile beraber kabul edilen ana yasaya 
göre, mahatır otorite her türlü hlkimi. 
yet hakkına malik olacaktır. Yalnız StL 
riye ile olan umumi rabıtalar mnhıfap 
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'Avrupanın diktatörler 
arasında taksimi planı 
Blum., bugün böyle bir vaziyet 
karşısında bu~uınuDduğunu 

söylDyor 
Paris, 7 (Hususi) - Sosyalist par

tisi lideri Leon Blfun, partinin Royan'· 
daki konferansında bir nutuk vermit 
ve harici siyasetten bahsederken ta
panya hakkında ıunlan sôylemittir: 

''İspanya itinde yeıine la.bil olan 
§Cy, ademi müdahale politikasıydı. Mü 
dahale, Temmuz 1936 da oldufu ka· 

dar bugUn için de imkansızdır. 
"İkinci halk cephesi bUkCtmetinin 

Katalonyaya üç fırka asker gönderme-

yi diltünmlif olduğu yalandır. Milda· 
hale bir umumi harbe müncer olurdu. 

Ademi mildahale, İspanyayı mukadde
ratını tayinde serbest bırakmak için 

yegane çareyi tefkil etmektedir.,, 
İspanya hududunda vahim hAdise-

ler tekerrUr etmektedir. Hlç kimse, 
Fransa hil~metinden, Ariej vadisinde 

ki hadiselere Almanyarun Doyçland 
hadisesinin yaptıft tarzda mukabele 

etmesini iıtiyeme•. Kanlı mukabele 
ebneaini istemiyoruz. Buna kar1r bir 

tek mukabele vardır, o tda Fransanın 

sulhperver mukabelesidir. 
Leon BlCtm bundan sonra, Versay 

muahedesinin belki hatalı olduğunu, 

fakat bunun artık tamiri kabil olmadı· 
ğını &aylemiı ve demiştir ki: 

''Bugün önilnmüzdeki, Avrupanın,, 

''iki imparator., Hitler ve Musolini a· 
rasmda taksimi planlan karıısmdayrz. 
Roma - Berlin mihverinin bala gevşe
tebi!eceğini sanan sözde realistler, Av 
rupaya çok fenalık yapmışlardır • 

Diktatörler, harbi, heldeflerine vara· 
bilmek için kullanılması muhtemel bir 
vasıta olarak telakki etmektedir. Bu· 
günkü vaziyet itte budur.,, 

BlOm, bundan sonra, Fransa - Sov
yetler birlifi paktı da dahil olmak üze
re Fransanın bütün paktlannm idame
ai lehinde buJunmuı ve demiştir ki: 

"1914 de olduğu gıöi bugün de dip
lomatik vazifemiz, Lonldra ne Mosl«r 
va arasmda mutavassıt rolünü oyna
maktır.,, 

Katil yakalandı 

Katil MalJmut buıan 8fMylN vaf>Urdan lıö/1'1{lyı flianldıktan soma 
_.. Baıtara/ı ı lncld• da Dramanda sabahlamıı ve diln sabah 

Maltepeye bir saat mesafedeki Bülbnl ilk vapurla Kadıköyüne geçmi§tir. 
deresinde tutulmuştur. Poli• --··--- n---Zn.1- ti . • 

Mak ul H 
· vak . .., vaıuuuu ~ ı ucn saa erın geç 

t atıce a gecesı dokuz se. tilini görünce katilin heran daha uıak.. 
nelik dostu Rıfatla beraber odasında la~tıfmı tahmin ederek, katili İstanbul 
otururken kulübenin incecik kapısını clvannda aramanın daha d~ru ola~ 
kırıp içeri giren ve kadıncağızı sekiz ye.. na karar vermiş ve yersiz yurtruz bir ser. 
rinden bıçakladıktan sonra kaçan katil, seri olan Mahmudun iç Anadoluya kaç-

Fatihin kıymetli emniyet amiri Cevadm ması ihtimalini de gözönünde tutarak 
aldığı fevkalade tertibata ralmen İstanbul takibat §eklini değiştirmiştir. Fatih em. 
dan Kadıköyüne kadar geçmeğe muvaffak niyet Amiri sivil memur Şemsiyi, Mah-
olmuştur. Fatih merkezi sivil memuru mudu Kartal ve Pendik civarında ara. 
Şemsi o gece saat on ikiden 90nra Mah- map memur etml§ ve bu cfelerli taharri 
mudun saklanabileceği Y emişteki bütün memuru dün ölle üzeri Kadıköye geçmiş 
sandalları ve gene o civardaki bütün sa- tir. 
bahçı kahvelerile yedi hamamı aramıe 
fakat katilin izine tesadüf edememiştir. Maltepe jandarma karakolunda üç jan 

Polisin aradılı bu saatlerde, yani cina. darına ile karakol kumandanı onbqı Ce
yetin akabinde • Mahmut, Edimekapı. mali de yanına alan sivil memur dün 

edilecektir. Fransa ile Türkiye lskende.. 
run sancağının arazi bütünlüiünü p
ranti altına alan bir muahede müzakere. 
etmişler, diğer taraftan Suriye ve Lüb. 
nan arazisini de garanti eden bir muabe.. 
de üzerinde de görüpw3lerdir. Geçen 
klnunuevvel ayındaki müzakereler es
nasında Sancaktaki askeri vaziyet ve 
mua~'}'~n şerait altında bir Fransız • 
Türk i§ birlili imkAnı gözden geçirilmiş. 
tir. Bütün bunlar samimi bir ban, ve 
anlaşma arzusu ile yapılmıştır. Eğe~ 

bugün, milelUerarası komisyon tarafın
dan Sancaktaki müntehiplerin kaydına 
ballandığı ~ ortaya müşküllt çıktı 
ise bu, kabul edilen sistemden delil. 
nüfusu muhtelif unsurdan müteşekkil 
bulunan ve henüz siyasi olgunJula eriş. 
memiş olan yerlerde daima görülen in.. 
tihap mücadelesi tahriklerinden dolayı. 
dır ... 

Yeni Antakya belediye reisi 
Paris radyosu bugün öğle Useri 

yaptığı ne§t'iyat araaın~a ~u haberi 
verdi: 

Kumandan Kole Antakya belediye 
reisliğine Vadi MUnir'l tayin etmi~tir. 
Bu zat Tilrk partisinin beğendiği Türk 

llderlcrdendir. 
Kumandan Kolentn bu hareketi 

Türk partisinin talebJerint tervie eder 
btr aiyaııet taldb edeaeğine delil :adde
dllebWr. 

gece Maltepeden Alemdaima kadar o
lan sahayı taramala başlamıştır. 

Be§ kili§ilik zabıta kuvveti saatlerce 
süren ve hiç bir ipucu elde edilemiyen 
aramalarında sukutu hayale düpniyerele 
taharriyatı bütün gece sabaha kadar de
vam ettirmi§ler ve bu gayretlerinin seme 
resini de bu sabah saat ~ buçukta gör"' 
milel erdir. 

Maltepe. Alemdağı. Bülbülderesi h:ı-
valisini aramakta olanlar, Mahmudll 
sakland~ çalılıkta yakal~lar ve bl1' 
giln ~le üzeri Kadıköyünden 12,45 va.. 
purile İstanbula getirerek Fatih merk&
zine teslim etmielerdir. 

Bugün katille gôr{Şn~e muvaffak o. 
lan ve aleti katil olan bıçağı nereye ı;aİ(" 
ladığmı soran bir muharririmize Matı
mut, bütün yaptıklarını inkAr edert" 
§Unları söylemiştir: 

- Benim cinayetten haberim yok ki bit 
çalın nerede olduluhu bileyim •• 

Zaten senelerdenberi de serseri bir h., 
yat yaşıyan Mahmudun son vak&~ 
sonra Anadol\lY& ge&erek izini uıun J!1UW' 

det saklamaya çalı13cağı tahmin ediiınek 
teydi. Katilin, kısa <lenilecek bir ~ 
içinde yakalanmasında büyük gayretleJ• 
görülen Fatih emniyet imiri, Cevat. ltOI' 
miser Sevket. komiser Rep.t, taharri fPI' 
muru Şemsi ve Maltepe jandarma o~ 
1111 Cemili tebrik etmeyi bir vuife Dl'f: 

ril. 
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- Simdi sizin siz olup olmadığı_ 

nızı, bir vergi borcunuz bulunup bulun. 
madığıru tahkik edeceğiz. 

Dedi. Ertesi gün polis kapıcıdan Neca
ti Caner hakkında tahkikat yaptı . Daha 
ertesi gün vergi dairesinden bir vesika 
Rldılar. 

Ve Meliha büyük bir n~ ile pasaport 
rlairesine gitti... 1 

O gün ortalık tenha idi. Yaya devriA
lem seyahati yapmağa çıkan çıplak ve 
kirli aya!.!:r::1a sandallar giymiş kart 
bacakları çıplak kısa pantalonlu, kah-ve. 
rengi gömleği sakalı göbeğinde meczup 
bir Almana dünya dola~tığı evlenniyor
muş gibi kağıdının muamelesi bitinceye 
kadar pasaport dairesinin ortasında do. 
laşıp duruyordu. Melihadan evvel iki 
kişinin iki görüldü. Üçüncü kendisi idi. 
Ve yarım saat sonra memurun karşısın
da bulunuyordu. 
Gişeye nüfus kağıdını ve maliye tahsil 

şuhe::;indcn aldığı kağıdı uzattı. Ve bay 
memur nüfus kağıtlarını görünce haklı 
bir h iddetle köpürdü: 

- Bu ne, diyordu. Bu eski kağıtlarla 
pasaport çıkanlmadığını sağır sultan bi. 
le biliyor. Bu kağıt hüviyet cüzdanı de. 
ğil. E~i Abdülhamit devrinden kalına 

Hamidiyc kağıdı, hani bunun üstünde 
fotoğraf bile yok. 

Necatinin liyme, liyme olan Hamidiye 
kağıdını pannaklarırun ucuyla tutuyor. 
du. Genç kadın kıpkırmızı olmuştu. 

- Efendun diye kekeliyordu. Oteki ye
ni kağıtlardan. 

Memur ona da itiraz etti. Hangi yeni 
kağıt! .. O da eski harflerle yazıh bir cüz. 
dandı. 

Bunlan kirli veya mikroplu imiş gibi 
uçlarından tutan memur genç kadına i. 
ade etti. 

- Bunlarla pasaport verilmez, dedi. 
Hem bunları yeniletmek hem de soyadı 
almak lazım. 

- Bizim soyadımız \'ar .. Caner. 
- Nerede? Ne sizde, ne de ba)1nızm 

ctizdanında yazılı ... Onları da tescil edip 
Öyle geliniz .. 

* • * Q AKŞAM Necati ile Meliha hayat
lannda birinci defa olarak kavga 

ettiler. 

Meliha memurdan öğrendiğini ona sa
tr,•ordu: 

- Beni rezil ettin. Bu kağıdla yollayıp 
elalemi yüzüme güldürdün. Bu hüviyet 
Cüzdanı değil Nuh Nebiden kalma Ha. 
nıidiye tezkeresi ... Bununla insana hiç 
Pasaport verilir mi? 

Ertesi gün idareden izin alan Necati 
llüfus dairesine kendi gitti. 

1
. Nfif us memuru, çarbık omuzlu ince ses. 
1 tnaılfun tavırlı bir adamcağızdı. 
Bulunduğu odanın bütün duvarlarında 

ranar bütün raflarında irili, ufaklı def. 
terler ve tozlu zarflar vardı. 
b Necatin_in kaydı olan defteri kolaylıkla 
Uldu. Masaya getirdi. 
l(apağını açtı. Bu defter sağdan sola 

'°ldan ~ğa aşağıdan yukarı. yukardar 
&~a~ı bir ,;;füü yazılarla dolu idi. Adeta 
~arcn~iz ve halli müşkül hir şifre gibi 
tr.2:1?a' ımıktı. Fakat bay memur tü-
"'IOE'n sararrm~ ıa,·ır parmaklarını def. 

' HABER - Al<şam Postan 
========================~================================~ 

Suad Derviş 

terin üstünde gezdirip nihayet bir yerde 1 
durdu. 

- lşte dedi. 
- Soyadımız tescil edilmemiş mi? .. Biz 

hademe ile kağıtları yollamıştık. 
- Buraya tescil edilmiş bayım diye ce. 

vap verdi. Nüfus kftğıdmızda kaydı yok 
mu? 

Necati hatırladı! O zaman hademeye 
bu nüfus kağıdının değiştirilmesi la?ım 
geldiğini söylemişlerdi. Fakat işleri ara. 
sında unutmuş ihmal etmişti. 

Nüfus kağıtlarımm almağa geldim de
di. Acaba bizim bayanın da kaydı var 
mı? 

- Evet efendim .. Var ona da soyadı 
kaydı geçmi~ .• Şimdi yeni nüfus kağıdı 
için resim getirmeniz lazım ... 

- Soyatlarımm Mğıtlara tescil ede. 
lim. 

Bay memur nüfus kiğı almak için JA. 
zımgelen vesaikin ne olduğunu ve ktı.ç fo_ 
toğraf lAzım bulunduğunu söyledi. 
Ll.zımgelen fotoğraf ve vesaiki hamilen 

ertesi gün kansı nüfus dairesiıııe gidince 
artık gönlü rahat etmişti. 

- Elbet de hayırlı haberlerle geliyo. 
rum, dedi. 

- Nüfus kağıtlarını aldın mı? 
- Hayır! .. 
- Niçin? .• 
- Evvela. senin soyadım bana tescil 

ettirmenin imkanı yok. 
- Neden? 
- Çünkü bizim seninle evli olduğu. 

muz nüfus kaydedilmemiş. 
- Nasıl olur şekerim ... Daha dün nü. 

fus memuru bana .. soyadımın senin kay
dına da geçtiğini söyledi. 

- Senin soyadının, benim nüfus kaydı
ma tescil ettirilmesi için evvela ne lazım 
mış biliyor musun? 

- Hayır şekerim.. Sinirlenme ne la. 
zımsa yapalım .. 

- Evvelfi ... Bizim nikruumızın nüfus 
kütilklerimize tescili lazımmış. 

- Biz yaptırmamış mıyız! 
-Hayır .. 
-+- Aman güzelim .. Bizim bir nikMı cüz-

danımız yok mu .. Belediyede nikah olma 
dık mı? Elbet de yaptığı bu nikahı bele. 
diye otomatik bir surette nüfusa bildirir. 
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oı...a. ..... 
19,41 

Yalıll -· Otle nııııaı ......... Ja&., t.alı 
4,29 12,12 16,13 19,41 21,38 2,11 

Lüzumlu Tel el onlar 
Yangın: 
lstanbuJ için: 24222, BeyoAlu için: 44644, Ra'dıkay fçln: 60020, t:Js'kndar 

için: 60625. 
\'eşilköy, Bakırköy, Bebek, Tıırnbya, B!iyükderc,Fenerbahçe, Kandilli, Eren. 

köy, Kartal, Uilyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabero memu. 
runa yangın denıek kllfidlr. 

Hami tltatyesl: 22711 
Ueniı ., n 36 . .20 
~eyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kule!'il: 40060. 
Sıhhi inıtlad: 44991S. Müddeiumumilik: 22290. Emniyet mOdllrlü~O: 24382. 
Elektrik Şırkelf: Beyoğlu: 44801 • Jstanbul: 243i8. 
Sular: ldaresl: Beyogıu: 44783. Beşiktaş: 40938. Clbalf: 20222. Nuruosma

nlye: 21708. Üsküdar - Kadıköy: 60773. 
Havagaıl: İstanbul: 24378. Kııdıköy: 1!0790. Beyolılu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 - 101. Kadıkay ciheti: 60•'7. 

Denizyolları 
Istanbul acentellAI: 22740. Kara.köy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Sali Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandınna, Ga· 

laladan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 D:ındırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, 18 Bartın. 
Perşembe Tophaneden !>,30 Jımit, 16,30 Mudanya, 29 nnndırma, Galatadan 

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

18, Bartın 
Pazar Tophaneden 9, lmroz, 90,30 Iımit, Galaladan 8,30 Mudanya, 10,30 İı· 

mir Sür, ':12, Karadeniz, 22,20 l\hıdnnya, 
Yarın hareket edecek olan \'apurlar: Toph:ıne<len 9,30 da 1zmilc, Galata. 

dan 12 de Karnrleniz postaları. 

lı'"~eler 
Ayn~ofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Clnlll Köşk, Askert P.fnze "H 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhht Müze: 
mu müzeler hergün saat 10 don 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve ls!Am eserleri müzesi: Pazartesiden bnşka bergün saat 10 dan 16 ya 

kndar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Jlergün saat 13 den 16 :rn kadar açıktır. 

- Maliye tahşil şubesinin kı\ğıdı hazır 
bugün de nijfus kağıtları almıyor. Yarın 
pasaportu elimize alırsak iki \'İze bir gün
de olsa ... 

- Hayır .. Bildirmez. Onu bizim alıp 
nüfusumuza kaydettirmerniz, sonra da 
benim nüfusu senin nüfusun yanma nak- ı 
!ettirmemiz, sonra beraber soyadı alma. " 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurları: Cumartesi günleri 13 de Köstenceye; Sah günleri 18 "de 

Pire, Deyrut, İ!>kenderlye. Diye tatlı, tatlı düşünüp seyahati tasav 
vur ettiği gibi tenunuzun ilk pazar 
gününe değil hayalen haf tasına talik e. 
diyordu. 

Tam böyle tatlı, tatlı düşünürken oda. 
cı bayan Canerin kendisini görmek iste. 
diğini söyledi. 
Karısını intizar odasında buldu. Yüzü 

sapsan idi. Gözlerinin etrafı halka. halka 
ve içleri çok şimşekli bir fırtına gecesi
ne benziyordu. 

Ona selam vereceğine gayri ihtiyari 
- Ne o? Hayrola diye sordu. 
Kamı acı bir gülüşle: 

mız lazınunış .. Sen bunlardan hiç birini 
yapmamışsın. 

- Biliyor sun Meliha.. Benim böyle 
5eYlere aklım ermez. Ne yapalnn iki gün 
izin alır bütün bu işleri hallettiririm .• 
Hata etmişim .. 

- Senin böyle işlere aklın ermez mi?. 
Senin böyle işlere pek mükemmel aklın 
Pier de Qnun için ihmal edersin. 

Necati karısının bu hiddetine bir mana 
veremiyordu. 

(Sonu var) 

Vindsor Diik ııe Dı7şrsi, geçen gi1n Pn ristcki bıiyük bir kilisede yapılan Tıarp ö. 
Jülerini anma merasimim işlirak etmişlerdir. Eski kral ile kansı, merasimden soma 
Fransamn cenubuna lıarckel etmişlc1dir. Yazı orada geçfrcccklardn. 

Resimde Dıik i~ l>Ü§es merasimde, Amerikayı temsil eden gençlerin öniinde11 
Rl?(trlnken RÖriilüyor. 

ltnlyan \"npurlnrı: Cumıı gilnlerl saat 10 da Pire, Brendiıl, Venedik, Trlyesle. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lstnsyon MOdfirlüğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avnıpııdan geleni 

sn at 7 ,25 le Sirkeciye mm·nsalnt eder. 
Konvansiyonel 20,30 do knlknr, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergiln saat 8,50 de hnreket eder, 19,33 de sellr. 

'Anadolu Hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Snat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Dlyarbnkır ve Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adopa1arı. 
Du trenlerden sıınt 9 da hnreket eden Ankarıı uıuhtelltl Pazartest, Car,amba 

Te Cuma günleri Holeb ve Musula kndar sefer etmektedir. 
MÜNAKASA tLANLARI: 11 

lnh!sarlnr idaresi için 1500 kilo arııp s:ıbunu ve 300 kilo zamı.., nrabt paıar 
!ıkla satın alınacaktır. Pnzarlık yarınki perşembe günü sont üçte idarenin Kn
bntaştaki levazım ve mjjbayaat şubesinde yapılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGllN NE OLDU? 
•mııer Musoliniye Almanyanın knrtnl nişanını vereli. 
• Eyüpte bir arsada 51 bombn bulundu. 

mPA~lc~ı 
lstanbul Radyosu 
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18,30 pldkla dans musikisi, 19,15 Spor 

musahabeleri, Eşref, 19,55 Dorsa haber 
!eri, 20 Sadi Hoşses ve arkadaşları tarafın 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,45 
Hava raporu, 20,48 Ömer Rızn tarafından 
nrapça söylev, 21 Semahat Özdcnses ve ar. 
kadaşları tarafınrlan Türk musikisi ve 
halk şarkıları (s:ıal ayarı,) 21,45 orkes
tra, 22.15 ajans haberleri, 22,30 plfikla so 
lolnr, openı. ve operet parçaları, 22,50 son 
haberler ve ertesi günün programı, 23 son 
n()KREŞ: 

19,15 kolombiya cazbant, 20,30 senfo
nik konser, 
BUDAPEŞTE: 

lR,30 piyano ile Macar müzilU, 19, plük 
21 Otello operasının temsili, 23,25 radyo 
orkesl ra.,.ı, 
BRRT.t~·: 

20,10 pltıkla Fransız eserleri, 21 cazbant 
23.:m h:ıJk havalrın, 1 serenatlar. 
ROMA: 

20,30 hafif müzik, 22 operadan tem5il 
nakli. 24 cazbant. 
l'.4RŞO\',t: 

'!S. rıı7. rılAkJnrı. 19.10 ~rnfnnik lcon-ırr. 

ŞEHZADEBAŞl 

TURAN TiYATROSU 
Halk Snn'ntkilrı Naşlt 

ve arkadaştan 
Yeni varyete numara
ları, (Evvel zaman 
içinde) komedi 3 per· 
de, Dans, solo, düet, 
varyete .. J.ocalar 100 
Her yer 20; Paradi 10 

HAl.K OPERETİ 

(10} Hazirandan iti
baren yaz temsilleri. 

ne başla:ror •• 

TiFOBiL 
Dr. Ihsan Samı -ı 
Tifo ve par:atifobastılıklınna tut• 

mamak için ağızdan ılıcan tifo hap- 1 
landır. Hiç rah:atsızlı'k Yermez. Her 

kes alabilir. Kutusu SS Kr. 

19,55 şarkını konser, 20,25 radyo orkes. 
trım. 22,10 şarkılı konser. 



ıo HABER - Akeam pastası 
e:================"'~~~========== =-=-:===-==-=============-=-~============================:=;::::=~~==========~~ 

Fransa, dıvarlarda 
arayanlarla 

saklı 
dolu 

hazineleri 

Zencir vuru 
kadın iskeleti 

Sol eDDnDn şal}=;)a@et paırmaığoailda 11 eo bDlfil iFranl!<lok 
lb>Dr eDmas yü~lYık JP<arlıycırdu 

Birçok harpler gbrnıüş,istilalara, ihti zamanından kalmış bir hazineyi arayıp de ilave edilmişti. lşte Margaritin aşık
l4llere §ahit olmıt§ §ehirlerde eski evle duruyor. lan o tarihtenberi bu hazineyi arıyorlar. 
rin duvarları hazineler saklar .Bu herke Tul uz civarında bir evin mahzeninde Hatta geçen sene bile bu hazineyi ara. 
sin bil<Jiği bir hakikattir. Çocuklaı bi. geçenlerde bir altın saliple beraber 1814 mak için boşuboşuna birçok toprak kaz. 
le bunu drtym•tŞlardır. Bunun içindir de yapılmış lfır plfuu ihtiva eden bir şi- dılar. 
ki geçen haf ta Pariste Mutetar soka. şe bulunmuştur. Bu plfuı, 1814 de lngiliz Margaritin aşıkları tabirini görünce 
ğtnda eski bir ev yıkılırken duvarına ordularının Tuluza yaklaşması üzerine Margariti bir insan sanmayınız. O, kon 
inen kazmanın meydana çıkardığı al- bir zenginin altmlarmı sakladığı yeri gös tun altrnlarma alem olmu5 bir tabirdir. 
tın yığınları kimsey} §aşırtmamıştır. teriyor. Fakat plfuıa rağmen hazine bu.. Bu hazineyi bulmak için tesekkül eden 

Duvardan altın "kması ilk defa ol.. lunamamıştrr. Hazine bulunmadığı hal- sirketin ismi de "Margaritin aşıklan,,drr. 
muyor. Her memlekette huna dair bir de dahi evin sahibi ile kiracılar plana ıiiiiliiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiAMiiiiiiiii~ 
Ç!Jk.misaller var .. Bir Fransız gazetesi, sahip olmak için uyu~'3Illamışlar ve mah- OPERATÖR 
Fransada duvar arasında bulunan al. kemeye başvurmuşlardır. Mahkeme he.. 
tınlara dair meraklı bir röp()rtaj yap. nüz kararını vermiş değildir. Dr. Halit Ziya Konuralp 
mıştır. Bu yazıyı oradan alıyoruz: Sonra "Margaritin aşıldan,. meselesi Tıp Fakültesi lkinoi Cerrahi 

Y~N flbSLIMAT 
ilMüWABEA_LERiMi~ı 
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1861 de Diypnda Lui Antuvan isminde vardır. 1628 de kont Lui dö Savari 250 Klinigi Doçenti . Tu·· rk 
bir Fransız öldü. Bütün serveti, emlfilü milyonluk servetiııi Matildeki şatosuna İstiklal Caddesi Elhamra. :Apar. Hava Kurumu 
kansına kaldı. gömmüşştü. Kardinal Ri§liyö kontu Bas tnnam No.: 1 (Sakarya Sineması) 

Kadin Diyondak.i evini 1882 de dok- til hapishanesine tıkmış ve şatoyu temel Muaygrıc saatleri: Pazarda-n fn("ııa. B • • • • k p • 
tor Şarüiye sattı. Doktor yeni aldığı e- !erine kadar ~ktırarak hazineyi aramış, da hDrgün 5 ten 19 akadu:r. l\J y U 1 yan g 0 S U 
vi tamir ettirmek istedi. Dış tamirat bi. fakat bulamamıştı. 1822 de kontun vasi- Telefon: 35 - 99 2 • k • J ll U • 938 J d • 
ti. Büyjik salonun duvarlarının alt kıs- yetnamesi bulundu. Bu vasiyetnameye lil•mısı••••••m::::wı:::mmli • nCl eşzae nQZlTQR ue lT. 
mı tahta ile kaplıydı. Yeni ev sahibi "bu hazinenin bulundUb'U yerin bir krokisi - · 1 Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
tahtaları kaldırınız,, emrini vermişti. 
Tahtaları söken marangoz duvarın içeri· l 

=~·biroyukgördü. Doktorah•ber il V .. Venu·· S Venu·· S ' -·F·-··A·-·--VDALI lkisi beraber oyuktan birkaç meşin en us 
torba çıkardı!ar. Torbalar bağlanmış ve 
üıerleri kırmızı mühür mumuyla mühür
lenmişti. Torbalardan birisine bir ipek 
kağıt yapı§tınlmıştı. üzerinde §11 cümle 
yazı1ıydı: ''Bu altınlar ve mücevherler 

.) .. . . ~' . '-.. . ' 

benimdir. ~M. 1810. 

Torbalarda on sekizinci asra ait 
308.000 altın lira, birçok altın ve gümü~ 
eşya, elmas ve zümrütlar vardı. O zaman 
hazinenin kıymetini 800.000 frank tah. 
min etmişlerdi. 

Mahkeme işe el koyau. Hazinenin, 
ı;ui Antuvanm annesinin büyük babası. 
na ait olduğunu tesbit ttti. Doktor ve 
marangoz Fransız mcdent kanummun 
7rJ7 inci maddesine dayanarak bu para
nın yarısını istiyorlardı. Dijon mahkeme 
si bu pariJlın ölünün varislerine ait ol.. 
öuğuna hükmetti. 
Prenses Dö la Moskova'nın 
heykeli 
Lafayet sokağının açılması münasebe. 

tile prenses Dö la Moskovanın babasın.. 
can kalma evinin yıktırılması lhımgel
mişti. 

Duvarlar yıkılırken bir duvarcı, auva
rm içerisinde Markiz Dö Pompadurun 
koleksiyonlarından çıkmış, çok kıymetli 

bir heykel buldu. Ve heykelin kıymeti. 
nin yansım istedi. Mahkeme verdiği ka. 
rada "heykel hazine değildir, binanın 

sahibine aittir.,, dedi. 
Zincire vurulmuş iskelet 
1919 da, çok tanınmış bir Fransız avu· 

liatmın a.'1Ilesi Tunusta büyük bir Arap 
evi satın alınıştı. Evi tamir ettirirken, 
taşlıkta amelelerden biri bir taşa vurun. 
ca taş aşağıya düştü, bir çuh.-ur açıldı. 

[Amele korku ile çekildi: Çukurda bir 
iskelet vardı. Kollan ve bacakları ağır • 
zincirlerle duvara bağlanmış bir iske. 
Jet.. 

Sol elinin ~ahadet parmağında koca. 
man bir elmas yüzü panl parıl parlıyor
<ftL 

lskelet bir kadın iskeletiydi. Tetkikat 
yapıldı. Tunusta eski bir Met olduğu 

anlaşıldı. Kocasını aldatan kadınlan 
Tunuslular bu şekilde öldürürmüş. Bu CI 
kadın 1820 de Tunusta yaşıyan bir arap 
emirinin kansıymıs. Kadının varisi ola. 
rak kimse müracaat etm.ediğjnden, mah. 
keme mücevheri bina sahibile amele ara. 
smda taksim etti. Mücevher 180.000 
franga satıldı. 
Margrit'in aşıkları 
Fakat duvarlarda saklı bütün hazine

ler henüz bulunmuş değildir. Fransanm 

1 her tarafı hazine anyanlarla doludur. 
Bunların arasında bir çoğu. ellerinde ha.• 
zinelerin bulwıdu&ıtı yerlerin planları ı1 olduğuna kanidirler. ı 

Valloride bir Amerikalı, bir rakas yar-1 
dı:mile Hem~erisinin evinde Romalılar 

Kremi 
Terkibindeki hususi madde. 
yi hayatiye dolayııiyle cildi 
besler, teravetini arttırır. Yeni 
bir ten yaratır. Venüs Kremi 
asri kadın güzelliğinin bir tılsı-

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hayre
te düşürür. Dudaklarda 24 

saat sabit kalır. Şık ve kibar 
familyalann kullandrkları ~e

gWıe rujdur. 

Venüs 
Biryantini 

Ba~taki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tutar. Dökülme-
sine mani olur ve kıvırcık yapar. 
Saç meraklıları ve geriçleıin ha. 
yat arkadasıdır. 

Pudrası 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandınlnuş fcıv· 
kalade ince ve hafif Yenüs 
pudrasile tuvalet gören bir cilt 
dünyanın en taravetli gUzelli
.ğini :ifade oder. 

Venüs 
Limon çiçeği 
K@Oclfilyaısa 

Husust bir tiptir. 90 derecedir. 
O kadar ki en büyük zevk ehlini 
ve mQ§külpesent olmakla ta!lIIl
mı~ kimseleri bile hayran bı
rakmaktadır. 

• 

Allığı 
Her cildin rengi_ne göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze sü. 

rilldüğünde cilde fevkallde ta

bii bir renk verir; teni bozmaz; 

güzelleştirir. 

Venüs 
KlRPlK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere za. 

rar vermez, Venüs •ilrmesile 

tuvalet gören kirpikler büyür 

ve güzelleşerek kalplere ok 
gibi saplanır. 

Venüs 
Çam kolony,ası 

Cığerleri zayıf ve sinirleri bo. 
zuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada çam 
lannm latif ve sıhht kokulan 
VENUS çam kolonyasında mev 
cuttur. 1 

l 

O A R <011mm•I 
ı 

KARŞO 
1 

HORMOBiN 
Tabletler• 1.er eczanede arayınız. • Posta kulusu 1255 KormobJn ı 

urbinli Generatör 
Bir kilovatlık 1 urbiııli jeneratör 
s. s. c. ı. Fabrikalan mamulatından 

Yüksek keyfiyette malzemeden 
imal olunmuştur. 

dareli ve ucuzdur 
Mufasf:al rnalümat almak için: Telefon: 44262 müracaat ediniz. 

. • :::.•;"·-ır· .. -

-· 

ADRESLER 

Çok mühimdir 

OKUYUNUZ , 
ldaremlz çok sayın mnşterlle

rlnden gördüğü büyük alAka ve 
rağbete güvenerek Haber ve Ku
run gazeteleriyle yaptığı bir an
laşmada gerek milşterllerine bir 
hizmet ve gerek bu gazeteler o
kuyucularına blr kolaylık olmak 
Uzere 15 Hazirandan itibaren 
bu gazetelerin muayyen günle
rinde ve muayyen bir sayfasında 
(FAYDALI ADRESLER) slltunu 
açtıracak ve her türlU iş ve sanat 
erbabının adreslerini neşretme· 

ğe ve kendilerini halkla tanıştır
mağa hizmet edecektir. 

Bütiln bu hizmetler için gayet 
ucuz bir tarife tatbik edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Doktorlar. Dişçiler. SanatkAr
lar. Satıhk evler. Dükkft.nlar. 
Mağazalar. Eczahaneler. Küçük 
gazinolar. KilçUk esnaflar. Tak· 
siler. Bahçeler. İş arayanlar. lşçl 
isteyenler. Hizmetçi arayanlar. 
Hlzmetçlllk isteyenler. Oteller, 

• pansiyonlar. Kiralık evler, dük· ı 
kft.nlar. Apartımanlar. Satılık o• ! 
tomoblller. Satılık eşyalar. Ka-1 
dm ve erltek berberler!. Bakkal· 
lar. Kasapl:ır. Ders verenler. 
Ders almak isteyenler. Küçllli 
terziler. J)ikiş mP~toplerl. 

HUlAsa, herhangi bir 1htlyacı 

elan her vatandaş bu hizmetimiz· 
den derhal istifade edebilir. 

Her giın en sert vasıtalarla. OD 

binlerce okuyucunun eline geçen 
bu gazetelerden istifade ederek 
kendilerini tanıtarak işlerinde 

muvaffak olmak isteyenlere buo· 
dan daha mükemmel bir fırsat 
olamaz. Vakit geçirmeden derbal ! 
müracaat ~diniz. 1 

Mektupla mUracaat ed()nlore ! 
cevap verebilmek için posta pulll 
göndermelidirler. 

Adrese dikkat: 
• Kemaleddin !ren: tıa.n{'ılıt 
İ bürosu. Ankara caddesi No. 106 
: İstanbul. Telefon: 20335; Postıı 
i kutusu: 7 !3 İstanhul. • 
E 1 : ................................................. _,,,,_.. 

~ . .. . . . . : ... , _ .. 
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• Gizli pamuk 
harbi 

Deterll mUterctm ba1 Bamdl 
Varoğlunun Antuan Zlekadan dl· 
llmlze cevlrdlğt bu eser bug(lnktı 
dUnya hadlselertnln kaynaklan· 
na varabilmek tein okunması tart 
olan baolıca kitaplardan biridir. 
Dün ve Yann tercnme kU.m7atJn. 
dan 66 incisi olarak CtkU. Her ki· 
tnpçıda bulunur. 

Bahçıvan 
Rablndranth Tagore 

ÇE\'lREN: 

İbrahim Hoyi 
BUyilk Hint ~nirinln en güzel 

aşk şUrlcrinl toplayan bu cscriıı 
te?CUmc t bir iki gUno kadar 
çıkıyor. 

Piyango Genel Direktörlüğündeıu 
Direktörlüğümüz muhasebe servisin

de çabfmak Uzere (Yih) lira Ucretle 
imtihanla ild memur almac:aktır. 

Bu memurların: 
1 - YUbek Ticaret mektebi mezu

nu olması, 
2 - Yqlannın aramı otuz beşi mil. 

tecaviz olmamın, 
3 - HUsnUhal sahibi ohnast, 
4 - Bir hastalıkla malQl bulunma~ 

mau, 
5 - Askerliğini bitinni~ olması lll

nmdır. 

Yukaında yazılı ıeraite uygun olduk
tan ıahadetname ve taıdiknamelerle 

ı tevsik edecek taliplerin g Haziran 938 
gtınU akpmma kadar İatanbulda Bah. 
çekapıda Piyango Genel Direktörlüğü 
muamell.t servisine müracaatta bulun • 
malan .. 

Kiralık köşk 
Boatancıda Adaları karıı genit 7 oda, 

telefonu, 2 dönüm bap ile 3 dönllm 
muhtelif meyvaıı olan aırasmda 2 bö
lük kullanılabilen bir k8tk kiralıktır. 

Taliplerin tel. 44688 de Bay Rifata, 
veya Bostancıda Kaaaıplar No. 27 ye 
mUracaatlan. 

c:: ..... w::::....._.::::::-=-::::::.a:ıa:a 

!i l>r. irfan Kayra fi :. : 
H Röntken Mütehassısı Ü 
H Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 ti 
i. :.~ • •· kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-ı 
::··=. conker sokakta Aslaner apartıman 

No. 8-10 
••••••-•••s•ı=•••z~ ·t •::::: :::::::::::::::::::::::: an ...... :. 

IKlUJJ"11~Atl»A 
CAN ll<UQTAQ.I~ 

, 
-,. ,. - -.... 

::--:____ ____________ • L _ _ -~----=======--~ ------ ---------=----

3.55 MARRT7. no POMPAnTTR - -------------------------·-~~ . ........._.~---~---~-----------------------yok. Pinaenaleyh, ona göre t.tlb_rier 
alınnı .. Aklımdayken soraynn: Sizde 
bir baston bulunmaz mı:'. 

Şair, hayretle: 
- Baston mu? •• Fa~. 
Diye bir şeyler ıöyliyec.ekken, mu

tadı veçhile hiç bir §ey söylemeden 
dinliycn Noe: 

- Işte benim bastonum, ~valye ... 
f§lnize yarar mı?. 

Dedi ve d' Assaı'a bir baston uzattı. 
Bu gayet sade, çr...k mütevazi bir bas. 

tondu ve o devirde, fiyatlDrı bin altına 
kadar yUkselen ve moda olan kıymetli 
bastonlardan çok farklıydı. 

Fakat bu baston, çok sade olmasına 
nıukabll çok sağla;ndr .. Noe gibi, kıy
metli bir §ahsiyetin hatırı ııayrlır sik· 
letine mukavemet etmesi bu bastonun 
ııağlamlığı hakkında fikir vermeğc kS· 
fidir. 

Şövalye, bu bastondan çok memnun 
kaldığını gösteren bir jest yaptı, Noc
Ye teşekkür etti, sonra Krebiy.cmı dö. 
nerek şöyle dedi: 

- Bana ihtiyatlı ve tedbirli hareket 
etmemi söylediniz. Bakın nasihatleri
nizi nasıl dinliyorum .. Hemen hemen 
ayni boydayız. Bana ödilnç olarak ve
tcbilcceğinlz bir elbiseniz bulunur mu 
•.cab;:.ı? .. Üzerimdeki elqlse, belki de 
§lllldi, C§kll olarak jandarmalara haber 
verilmiştir .. Bana karır gösterdiğiniz: 
samimiyeti suiistimal ediyorum, azizim 
ıtıösyö, faht bur.un mes'uliycti sizin 
tavsiye .h 1 . . . . ve nası at erınıze aıttir. 

krcbiyon sam.imi bir memnuniyetle: 
.. - Benden elbise istemek suretiyle 

gosterdiğiniz samimiyet cidden beni 

~Ütchassis etti, şövalye ... Fakat bunu 
steıken gösterdiğiniz mahcubiyet ve 
~ıkı.lganlık hiç tc iyi del;il.. Çok rica e
b erun, bana tam bir i•ğabey nazariyle 
ı akın ve benden kat'iyyen sıkılmayın .. 
t Ş~e tnm sıze göre bir elbise ... Bunu bir 
c defa, mösyö Berrye:rc yaptığım zi· 

}'arct c•na d . d' .. sın a gıy ım. 

D'Assas, elbiseyi tetl~ik ederek: 
- Mükemmel, dedi .. Koyu bir renk 

ve bana iyi gelecektir .. Bu elbiseyle, 
nazarı dikkllti celbetmeden çıkabilirim. 

D'Assas bunları söylerken, ayni za. 
manda, alelacele giyiniyordu. 

Elbiıe onun üzerine hemen hemen o
turdu .. 

Oyle ki, !Övalye, bunun aon derece 
mükemmel oldufunu söyledi ve ilive 
etti: 

- Bu koyu renkte mantoyu da omuz
larıma attım mı, elbisenin tam bana 
göre olmadığı meydana çıkmu. 

Krebiyon başıyla tasdik ederken, 
kendisi de giyiniyor ve pu sırada Noe 
de hem zihnini açm ... ~t, hem de boş dur
mamak için, bir şişe beyaz §arap aça
rak bardaktan doldn:uyordu. 

D'Assas, tuvaletini bitirdikten sonra 
Sen - ]ermenin uşağı tarc:ıfından kendi
sine verilen kılıcı kuşandı, iki dolu ta
bancayı kuşağına geçirdi, mantosuna 
büründü ve Noenin bastonunu alıp, 

şairle ebedt ayyaşın ellerini sıktıktan 

sonra dışarıya çıktı. 
Kapıyı henüz kapamıştı ki, Krebi • 

yon, Noeye şöyle ıdedi: 
- Ben de çıkıyorum .. Burııdan kı

mıldama .. Beni bekle .. 
Kapının eşiğinde, azimkar adımlarla 

uzakla,an tövalyeyi gördü. 
Sen • J ermen tarafından §Övalyenin 

emrine verilmiJ olan uJak, Krebiyonun 
yanındı.ı duruyor ve o da d'Assasın U• 

nklaşmasını büyük bir endişe içint:1e 
ııeyrediyordu. 

Krebiyon, alelacele ona bir şeyler 
söyledi ve U§&k bu sözleri büyük bir 
memnı•niretle k:ıbul etmirı olacaktı ki, 
şairin kendisine verdiği talimatı yerine 
getirmek üzere dernal ahıra doğru yü
rüdü. 

Bu müddet zarfında Krebiyon da, 
mantosunu yüzünün yarısına kadar 
çekmi§ olduğu halde, uzaktan, d'A~ 

sasın takibine koyuldu. Bir kaç dakika 

MA R'KTZ DO POMP ADUR 

----------------""!""-----------------------------------------------.. yecekeler çıkarıyor ve bunları masa
nın üzerine, koyuyordu . 

Nihayet masa başına geçip te ilk işti. 
hayı tatmin etmeğe başladıklan için, 
tair mUktlemeye devam ederek şöyle 

dedi: 
- Sözlerinizden §U mana çıkıyor 

ki, mösyö, Madam d'Etyolun nereltle 
olduğunu, nereye gittiğini, bilmiyorsu
nuz ve bunları size benim öğretmemi 

bekliyordunuz, öyle mi?. 

- İtiraf edeyim ki, öyle... E&ascn, 
mösyö Puasson, sizin bana bu hususta 
mühim şeyler haber vereceğinizi söy -
temek suretiyle bana ümit vermişti. 

- Pekala! .. Fakat ben de, bizi meş
gul eden şahsın nerede .clduğunu bil
miyorum ve bunu sizden öğrenmek 

niyetindeyim. 
- Anlıyorum, mösyö .. ve size sorır. :•k 
ıerefine nail olduğum suali tekrar elde
y:m: Benim size bu malCıamtı verebi -
leceğime neden zahip oldunuz?. 

Krebiyon, d'Assasın gözleri içine ba
karak: 

- Fakat, dedi, siz Versay yolu üze
rinde madam d'Etyola iltihak etmediniz 
mi?. 

- Evet ... Fak,ıt bunun münasebeti.. 

- Jan, işte bu andan itib••ren kay-
bolmuı ve bir daha bulunamamıştır. 

- Affedersiniz .. Yanılıyorsunuz .• 
Vak:a t ~11 madc:ı:n d'Etyola, Ver. 
say yolu üzerinde iltihak ettim. Fakat 
o, orada. arabasında bulunan .... Bir a· 
damın kendisine gösterdiği m.isafirper. 
verliği kabul etti, lyi tanıdığıır. küçük 
bir eve götürüldü ve bir çok gün Qrada 
kaldı .. Sonra bu evden serbest olarak 
ç-:ktı v~ benim refakatimde, tanıdığım 

başka bir eve gitti .. İşte bu andan iti
b:r.endir ki ortadan kayboldu ve elim. 
ide olmıyan se?:.cplcrdcn dolayı ben onu 
himaye edemedim. 

Şövalye böylece konuşurken, Krebi
yon da ona büyük bir dikkatle bakıyor. 

du ve onun açık ve mert çehresi, şüphe
siz çok iyi bir tesir bırakmıı olacaktı 

ki, şu cevabı verdi: 
- itiraf edelim ki, şövalye biribiri. 

ınizden çekiniyoruz ve çekinmekten 
haksısız, çünkü, hissediy.orum ki, siz de 
benim kadar mertsiniz. Anl~mamız için 
ikimiz de, samimi ve açık bir şekilde 

konuşmalıyız .• Binaenaleyh, evvela ben, 
size bütün bildiklerimi, tam bir sami
miyetle anlatacağım .. Sonra da, siz is. 
tediğiniz gibi hareket edersiniz. 

Bunun üzerine şair, Jarun kaçırılma· 
mna nasıl iştirak ettiğini ve bu hadise -
den sonra neler vuku bulduğunu bUtUn 

tabilatiyle anlattı. 
Polis müdürünün, kendisini ıiyareti 

esnasında söylediği §eylerin hepsini 
tekrarlardı, htmgi tesadüf neticesinde 
Rezervuar sokağındaki esrarengiz eve 
girip ]anın orada bulunmadığına ka. 
naat getirdiğini, en ince tcferrüatırıa 

kadar iz:ıh etti. 
En ehemmiyetsiz hadiseleri ihmal et

medi, hiç bir isim unutmadı ve, vaad 
etmiş olduğu veçhile, tam bir samimi. 
yetle konuşarak, neticede §Öyle deldi: 

- Şimdi, sizi niçin bu kadar aradığı
mı ve Madam d'Etyol hakkında btına 

malumat verebileceğinize neden zahip 
olduğumu anlıyorsunuz. 

Oldukça uzun süren bütün bu hika. 
ye müddetince, gövalye büyük bir dik
katle dinliyor ve Krcbiyon her türlil 
vazih tahilat verirken, bu ayyaş şairin 
cidden mert bir insan olduğunu ve Qi. 
naenrueyh, hiç korkmadan ona her şe
yi anlatabileceğini ve hatt&, ikisinin de 
gayesi madam d'Etyclu kudretli düş. 

manların elinden kurtarmak olduğuna 

göre, ondan yardım dahi görebileceğini, 
anlıyordu. ' 

Krebiyonun verdiği malumtıt, her 
cihetten Berninln gövalyeye verdigi 
malCımata tetabuk ediyordu. 

Ve şövalye, gitgide daha fazla kani 
oluyordu ki, ]anın en müthit ldüşmam, 
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MiOfnil 
Bozuk, diliniz paslı, 
kabız çekiyorsanız 

mutlaka 

MAZON 

MEYVA TUZU 
tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yomı az ve alıştırmaz. İçilmesi latif, tesiri 
kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez, çünkü son 

derece teksif edilmiş bir tuzdur. On bini erce kişi gibi siz de ~ZON isteyiniz 
ve müşabih isimli ve taklitleri rclddedini z. Horos markasına dikkat, 

....................................................... Yalnız bir tüp kullandıktan sonra aynaya bakınız! 

RADYOLiN 

1 

Her akşam 
Taksim B~lediye Bahçesin 

Memleketimizin en yükaek san"\tkar
larından müteşekkil 

Bir sa% 
heyeti 

Müessesenin büyük fedakadıklar1a 
angaje ettiği 

Bağdat rakıs ~ .. ... 
kıralıça~ı Nazhatul Bağdadı 

ve Sahra yıldızı Bediye Ahmed 

Bağdat revüsü 
ediyor. 

Telefon: 43776 

devam 

e 
., . 
ın 

1 
1 

• ..,. Her akşam ~ '1 11 
Harbiyede B ~OV tblı · Bahçesi • 

ÇOCUKLARINlZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 

Mükemmeliyeti 
en doğru sözü 

hakkında en son ve 
size o söyltyecektlr 

Bembeyaz, pırıl pırıl parhyan dişler, tatlı bir nefes, pembe, 

sıhhatli diş etleri, temiz ir dil, mikropsuz bir ağız ... 
hte Rad\•olin'n c: ·ı 

Bayan 
HA Mi YET 

YOCESES 
Çok kıymetli saz arkadaş
larmm refakatlle hakiki 

Anadolu Revüsü 

Ol Çocuk E~lrgeme Kanununun 

'"ak.tile blr aile kUtUııhııncsl ola. 

rak bastırdığı İkizler serisinde 

duydoğunnz bo eksikliği bu gü. 

zcl ve resloıll büyük hlkl\ye kita

bı Ue doldurulmuş buluyoruz. 

el Kültilr bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, llk okul çağındaki ~ocuk. 

lar için faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmiştir. 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra muntazaman 
dişlerinizi trr,alayınız ... 

Refik BAŞARAN idaresinde 
T. L. 42344 

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Flatı 60 kuruş; 

posta için 4 kuruş IHl.\'C ediniz. 

Askeri Müze 
Müdürlüğünden: 

. . . . ' .... , . ". ·: .:, . 

354 MARKİZ Dö PA'MPADl.ffi 

.____~~--------~--~~---------------~~~----------------------
bir kaç saat evvel, sinsi bir şekilde hen
disini onun kollarına atmak istiyen, 
hep bu kontes dü Barriydi. 

Nihayet, Şairin Rezervuar sokağın

daki eırarengiz eve yaptığı neticesiz 
ziyaret, Beminin, Janın artık bu evde 
bulunmadığı ve kontes ldü Berninin em
ri üzerine meçhul bir yere götürüldü. 
ğü hususunda söylediği sözleri teyit e
diyordu. 

Diğer bütün bu hisler bertar<Jf edilse 
bile, şövalyenin menfaati - yani Janın 

menfaati - kendisinin de tıpkı şair gibi, 
samimi olmasını ve sadık bir yardımcı 
olmak istida'dında bulunan bu iyi k-'"1b
li temiz insana itimat göstennesini icap 
ettiriycrdu. 

Bunun üzerine şövalye de, Versay 
yolu üzerinde ce~~yan eden hadiseden, 
şayanı hayret firarına kade11r vuku bu. 
lan bütün hadiseleri, en ince teferrüat
larına kadar anlattı. 

Fakat mazıttessüf, yalnız hadiselerle, 
madam ld'Etyolu alakadar eden sözleri 
anlatarak dekorlar tasvir etmeğe lü
zum görmemeleri, onlara bir hayli z~ 
man kaybettirdi ve üstelik onları derin 
bir muamma içinde bıraktı. Halbuki, 
bunu ihmal ttmeselerdi, muamma, ken
diliğinden çözülecekti. 

Filhakıka, ıd'Assas, bu evi teşkil e
den dört paviyondı, nbahsetseyldi, sade
ce, üç paviyona, ıgörünüşte cephe teş
kil eden birinci paviyonu görmüş olan 
Krebiyon bundan bir mana çıkarırdı. 

O zaman şair, d' Assasa, şüphelerini 
söyler ve ikisi birden, bütün teferrüat
ları gözden geçirerek, madam d'Etyolun 
belki de 'diğer üç P<"liyonun birisinde 
saklı bulunduğu neticesine varırlardı • 

Maatteessüf bu düşünce hiç birisinin 
aklına gelmedi ve belki de bu unutkan
lık d'Assas için çok hayırlı oldu. Çünkü 
şövalyenin bilatereddüt, gidip bu esra. 
rengiz evde araştırmaleır yapmağa kal
kışar:ığı ve mösyö Jakın da, planlarını 
altüst ed,.ıı §Övalyenin bu evden bir 

dana çıl:maması için tertibat alacağı 

muhrıkkaktr. 

Bundan başka, kont dü Barrinin de1 

bu defa onu kaçırmaması ve kamasını 

gizlice ona saplaması çok muhtemeldi. 

Her ne olursa olsun, bu mühim ci· 
bet, hiç birisinin aklına gelmedi. 

Fakat, bu unutkanlığa rağmen, biri
birlerine verdikleri samimi izahat ve 
gösterdikleri itimat, biribirlerini he • 
men hemen tanımıyan ve yaşl<.'lrı, zevk 
ve adetleri kat'iyyen uymıyan bu iki 
erkek arasında büyük bir sempati tevlit 
etti. 

Bunun i1rindir ki, ld'Assas sözünü bitir. 
diği zaman Krebiyon, kendisine has o
lan bir tavırla, hissiyatını şu sözlerle 
bildirdi: 

- Görüyorsunuz ki, mösyö, anlaş

mamız için en iyi çare, namuslu insan. 
lara yakışır bir şekilde, açıkça konuş
maktı. 

-- Doğru!. Bu hususta aksini iddia 
edecek değilim, çünkü, bir tek mezi
y'!tim, varsa o da bu açık sözlüğüm

dür. 

- Çok mütevazisiniz. Sadece bu me. 
ziyete malik olmadığınrz, son derece 
hoşuma giden mert halinizden besbelli .• 
Bunun için, size açıkça söylüyorum ki, 
bana tam bir dost nazariyle bakabilir
siniz. 

- Bu dostluğu büyük bir memnu
niyletle kabul ~diy.or ve bilmukabele, 
bütün kalbimle, kendi dostluğumu da 
t~kdim ediyorum. 

- Işte bu mükemmel!. Fakat şimdi
lift ne düşünüyorsunuz? Janı kendi e. 
limle krala teslim etmek düşüncesi, be· 
ni müthiş bir şekilde üzüyordu. Çok 
şükür bu viddan azabından kurtuldum; 
fakat diğer taraftan, hem kendimin 
bildiği bazı hususlardan, hem de sizin 
söylediğiniz sözlerden anlrışılıyor ki, bu 
yavru tehlikededir. Bunun içindir ki, 
ı0na karşı duyfduğum muhabbet, onun 

Yeni kamına göre Hazirnn başından 
Mlize giriş hilctkri ( ::i) lrnruı::tur. 

itibaren genel tatil günlerinde Askeri 
(13) (3365) 

Jss 
----------------~~--~~~~~~-w--~~------------------~-----. 
tehlikede bulunduğu müddetçe, hare • 
ketsiz kalmamamı icap ettiriyor. 

- Benim düşüncelerimi soruyorsu -
nuz ! Bence, araştırmalanmızı Pariste 
yapmalıyız. 

- Ben de ı:.yni fikirdeyim. Şu halde 
yarın sabah hareket etmeliyiz. Çünkü 
sizin firarmız şatoda öğrenilince, pe
şinize bir orldu takacaklar. 

- Hemen gitmemize imkan yok, çün
kü Versaydan ayrılmadan evvel, tanı. 
dıklarımdr.ı."l birisine söyliyeceğim bir 
çift söz vardır. 

- Ya! .. Fakat bu belki de ihtiyatlı 
bir hareket olmaz. 

- Yok canım! Aldırmayın .. İşimi 

çabucak bitiririm. Esasen bir müddet 
burada kalmam, belki de daha iyi olur. 
Beni hemen Pariste arayacaklar ve e
minim ki benim burada, şatodan iki a
dım mesafede kalmış olmc:ı:na hiç kim
se ihtimal vermiyecektir. 

D'Assas'ın hareketinden evvel, biri
sine söyliyeceği bir çift sözü~ manası. 
nr anlamış gibi, g<orip bir endişeye dü
§en Krebiyon : 

- Söyledikleriniz belki ide doğru

dur, diye cevap verdi.. Fakat sakın ih
tiyatsızlık göstermeyin .. Tedbirli ha -
reket edin .. 

- Makul hareket edeceğimden emin 
ıelabilirsiniz .. 

Krebiyon, başını sallıyar:ık, ayni en. 
dişeyle: 

- İnşaafüı:ı ! dedi. 
Bu sözler "Üzerine, gece bir hayli 

ilerlemiş oldugu ..için, şövalyenin otel
de kalmasına ve '"N oe Puassonun kol
tuk~.ı. misar;, in de onun yatağında yat
masına kar<ır verildi. 

Ayyaş, Krebiyonla d'Assasın müka -
lemelerinde hazır bulunmuş, fakat bu 
mükalemeye fiilen iştirak etmemişti. 

Şair, onun fikrini kat'iyyen sormadı. 
ğı için, d'Assas da, insiyaki bir şekilde 
ayni veçhile hru-eket etmişti. 

Krebiyonun tefavvukunu her zaman 
- hatta büyük bir gururla - kabul eden 
Noe ide bu akıllı dostunun, istediği gibi 
konuşmasında bir mahzur görmemiş, 

müdahale olarak, ara sır<a, tasdik ma· 
hiyetinCie bazı garip nidalar ve homur

' tular çıkarmamakla ilttifa etmiş ve sa. 
dece, ~-;.k mühim bir vazifeyi, hakikaten 
büyük bir liyakat ve titizlikle başarmış 
tı ki, bu vazife de, boşanan bardakları 

derhal, hiç vakit kaybetmeden, doHur
ma)<tı. 

Tabii, kendisini de kat'iyyen ihmal 
etmediğini ilaveye lüzum yoktur. Öyle 
ki, d'Assasla Krebiyon, konuşmalarını 

bitirdikleri zaman, duvarları titreten 
bir horlama, ilahi N oenin rüyalar diya
rına gittiğini h~ber verdi. 

Bunun içindir ki, Krebiyonun, böyle 
hallerde, dostunun yatakta olduğu ka
dar koltukta da, bilainkita, sabahaı ka
dar çok güzel horladığını temin etmesi, 
üzerine, şövalyenin onun yatağında 

yatmasına kar<•r verildi. 

Ertesi sabah şövalye, sokağa çıkaca. 
ğrnı, her halde geç kalmayıp ldöneceği
ni ve binaenaleyh kendisini beklerse 
memnun ofa•:ağını şaire söyledi, Kırebi
ycn da şu cevabı verdi: 

- Mademki sizi kararınızdanÇevir
meğe imkan yok gidin! .. Fakat bir deli
lik yapmıyacağınızdan emin olabilir mi. 
yim? Tamiri imkansız bir tedbirsizlik
te bulunmıyacak mısınız?. 

- Merc:ık etmeyin .. Hiç bir tehlikeye 
maruz bulunmuyorum. Esasen muhak
kak bu işi bitinnem lazrmdır. Mevzuu 
bahsettiğim şahsa, kısa bir izahatta bu· 
lunmadıkça buradan gitmiyeceğim. 

Şövalyeyi, k<ıfasma koyduğu fikirden 
caydırmağa imkan olmadığını gören 
Krebiyon: 

- Gidin bakalım, dedi, gidin, fakat 
Tanrı aşkınrza ihtiyatlı hareket edin. 

D'Assas gülümsiyerek cevap verdi: 
- Endişe etmeyin. Tekrar baron dö 

Marseye misafir olmağa hiç te niyeti.In 


