
Parls civarında bir 

"Güneş arıyanlar,, 
Cemiyeti var 

- Yazısı 2 nci sayfada -= 
5 Kunıı • Telefon· 23872 - Sene: 7 •Sayı: 2263 11 MAYIS 1938 Çarşamba tlin l§lcri Tel: 20335 

• 

1Başveklllmnzn1n1 leleOgrat zlyaıre'tnne ant ROi!< ıresnmoer : 

Hatayda 
kargaŞal•k 
çıkarı ıacak 

Katil suçluları 
Suriyede cezaları affedilerek 

Hataya sevke diliyor 1 Belgmd i81a8yonunda ili ®8t ""m~~·:=:~~ Bfl§Velm?inin ilk telliki8i"" Ba,ıııek!Umi:o karftluyıcılan takıl 

· (Yam.Si~·> , Belgradda siyasi 

l'Jvıız 7ıattı harb k-ruvazörümüze merasimle sancak ı•erileceğini ya::· 
nıı§tık. ôğrcndifjimizc göre, lnt ?ncrasim,, fütümilzdeki Ou:roo günü 

SiUvride yapılacaktır 

MnlDetDer <CemDyetn topDantısında 

Negüs, lngiliz 
Hariciye Na·zırına 

cevap verecek 
Cenevre 11 (Hususi)' - l\.filletler cc

ıniyeti konseyinin dürikü toplantısında 

Bug·ün 
Tayyare piyankosunda 

Kazanan 
numaralar 
8 inci sayfamızdadır 
-., mm 61 -

Çin murahassx Velington Ku beyanatta 
bulunmuş konseyden cemiyet mukavele 
namesi maddelerinin ve asamble kararı
nın, Japon tecavüzüne bir nihayet ver
mek üzere, müsbet tedbirlerle tatbik e
dilmesini talep etmiştir. 

Çin murahhası ilaveten demi~tir ki : 
"- Bu veçhilc hareket etmek suretile 

konsey, Milletler cemiyetinin dünyada 
devamlı bir sulh temini i~in elzem olan 
prensiplerini tatbik etmiş olacaktır ... 

Vclington ku, Japonyayı pek y:ıkmda 
genis mikyasta zehirli gazlar h timal et· 
mck niyetinde olmakla itham etmiş ve 

_.. Devamı 8 incide 

temaslar başladı 
Başvekil bugün müteveffa Krahn 

ve "meçhul asker,, in 
-r - B~ız8k 

ı 
Hiç ıüphe yok ki, Fransız edebiyatı
nın en muvaffak romancılanndan 

biridir ve: 

Dkn yeınn geonnıın 
hAtoraDaıro 

Bu üıtad romancınm en çok beğeni
len eserleri arumda yer alıyor. Bir 
kaç güne kadar HABER sütunların
da zevkle okuyacağınız "IKl GELl .. 
NIN HATIRALARI,, nı 

Nurullah Ataç 
dilimize çevirecektir. 

• BlDır ma lfi1 PUSlYln 
ınatoıraoaıro 

Cumhuriyet devrinden Önceki hapiı· 
hanelerde on yıl geçiren eski bir mah· 
puıı, hatıralarını anlatıyor. Azılı hır· 

ıızların soygunculuklarıru nasıl yap• 
tıklannı; korkunç katillerin cinayet· 
lcrini naııl iılecliklerini "Bir Mahpu• 
sun Habraları,, tefrikamızda §8.ıarak 

ve ürpererek okuyacalumrz. 

Yarın paşlıyoruz 
-. ~ -- ·- -

mezarlarına 

Bclgrad 11 (Hususi) - Dün, heyeti
miz şerefine öğleye kadar yapılan mera
sim ve ziyafetten kısaca bahsetrni~tim. 
Bugün tafsilatı bildiriyorum: 

Bir sarhoş 
Döır kişiyi 
yaıraDa<§lu 

Genç, uzun boylu, zayıfça bir vücudun 
üstünde insanda hiç de fena bir tesir 
bırakmıyan iyi ifadeli bir yüz ve ela göz-
lcr ••• 

Bu, dün gece Ortaköyde dört kişiyi, 
ortada hiçbir sebeb yokken yaralıyan ve 
§imdi bu dört kişi kadar ıstırap duydu
ğu halinden belli olan Mehmet oğlu Şe. 
riftir. 

Bu bedbaht dclikanlr, dün gece Orta
köyde dört arkadaşı ile rakı içmeğe -git
mi~ti. Verdiği kararı tatbik etti, içti, 
güldü ve eğlendi. 

Saat 22 olmu~tu. Şerif eğlence hudu· 
dunu çoktan geçmiş ve rakının tesirile 
sululaşmağa, bağırıp ç~rırmağa başla

~ Dcnmı a incili 

Başvekil Celfil Bayar ve hariciye ve.ı 
kili Rüştü Aras saat 11,20 de Sa
rayı Kraliye giderek hussui deftere 

W'" Devamı 8 incide 

... 

.. 
Sarlw§lıtkla <lört 7...işiyi yaralıyan 

'lfl!jl 
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Doktoru 
Köye nasıl 
Gönderebiliriz ? 
Y zan : Nizamettfn Nazif 

Aöylerlmizln tabibe ihtiya.cı var. 
Bu aç.ık, meydanda bir hakikat. 

Hukflmet köylUnün sıhhati ile ya
kından alaka.dıır. Köylerin sıbht 5art~ 
lara uygun olması ve köylU nesmcrin 
sağlam yctfanesi bUyk cndl§elerinden 
biri. Bu da a.çık, meydanda ve lnkllr 
edilemez bir hakikat. 

Türk tnbiblnin va.tan severliği Uze· 
,-inde hiç kimse en ufak bir tereddüde 
dilşemez ve dU§memektedfr. Tilrk ta
bibinin en tehlikell salınnla.rda ve en 

i>lilmlil hıırb cephelerinde vazifesini ne 
lbUyük bir ferngnUc gördliğU hepimi
zin malfunu. Tnbipl rimiz, köylünün 
sıhhatini korumanın ve köyleri tıb
bın devamlı dikkatinden mahrum et
memenin ne mühim bir mflU m~ası 
olduğunu pek ala bilmektedirler. Sal· 
gmlarda, harp hizmetlerinde nasıl f~ 
dcı.ktırane ı;ııh mrslıı.ree., köy hizmetin
de de öylece fedakdr ve dikkatli bir 
~.ab§maya her mmruı tiaZJrdırla.r. Bu 
da açık, meydanaa ve inktir eı:Ulemc~ 
bir hakikıı.t. 

Evet, bUtiln bunlar birer hakikat; 
fakat bu hııkikııtlcre rağmen, bUtUn 
köylerimizin deva.mlı bir surette tn. 
blbsf~ kaldığı da bir hakikattir. 

Köylerimiz tıı.bibslı.dlr ve tablblcr 
bir türlü k6ylere gitmemektedlrler. 
nıı.~tA ı:ayJc:rJ ınr tanıta bır kalmı, 
kazal ra ve ba~ viıtiyet merkezlerine 
l>lle gitmek istememektedirler. 

Niçin? 
tstnnbulda, Ankarada, lzm1rcie da.. 

ha tolc mu kazanıyorlar? Yoksa dip.
loma. ılırlnrken tıbbın faydalarını bu 
iiç r:;ehre hasretmek için gizli :b r and 
mı ic;iyorlnr? 

Hayır. Bir}<a.çt müstesna, bUyUk 
§ehirlerlriıizdeki Uıbiblcr, ancak orta 
kazançlı vatandael...r zümresine dahil 
edilebilirler ve İzmire, Ankara.ya., ls
tanbuıa kakılıp kalmak için ne içilmiı 
bir s.nd vardır, ne de verilml3 bir ka.· 
rarları. Fakat bu vatandaşln.I"aı köy. 
lerirnizin buglinkU eartıarmı değl§tir
meden; 

- Haydi ey ehli vatan, köyleri §5.· 
C1an ve abMan edelim. 

De:nck ve deyip • cebretmeden .. din 
letmek mümkiln değildir. Zira köyle
rimizin bugünkU eartları içınde Ynfia. 
mayı kabul etmek deyme idealistin 
kftn değildir. 

Fazla bir §ey dcğll, Tabib, gittiği 
yerde, belki çok ufak, fakat mutlaka 
tertemiz bir evceğiz bulabilmelidir. 

Bir zamanlar şimali Amerikada da 
ta.bibler hep şehirlerde kakılıp kalır
Iarmıg. HUkfunet ne yapmış bilir mi. 
siniz? Köylere tabib göndermezden 
önce mimarlar ve yapı kalfalan gön· 
dermle. Bunlar gUul evler, küçük, 
bilyUk revirler yııpmı§lar. HUkfunct, 
tabibin oturııcağı evi güzelce döşet. 
mig, önüne bahçe yapmayı ve içine 
ibir kUtilphııne koymayı da ihmal et
memi§· Kendilerine kasnbalardrıkl ta,.. 
biblere verdiği maaşın iki mislini 
'bağlamış, tekaütlük hakkı §ehirde 
yinnl yılda elde edilirse, köyde 15 
yılda elde edilir olmuş. Velhasıl mU. 
nevverin gösterdiği f eragnti sadece 
bir te~ekkürle geçiştirmPk cihetine 
gitmemiş. Köy tnbibliğine cazib bh· 
§ekil vermlB-

Bu mevzua bizi temasa teşvik eden 
sebebi, sayıı:i Bayar'm, Belgradıı. hıı· 
rekctinden evvel, Beylerbeyi saraym .. 
da Tıbbiyelilere öyledlğl sözlerde a· 
ramak hata olmaz. 
Ba~akan, geno T!bbfy liler , k8y. 

lerln Tilrk tabiblerinden bcldediğl 
Nizamettin NAZiF 

Devamı 4 üncüde 

ff ABER - :A.ltşam poetuı 

SDz olsanız ne yaparsan uz? 

üşkül vaziyet 
Hasta bir çocuk, ameliyat olduğu takdirde 
kurtulacak, fakat kör 
yapılmazsa güzde güz 

kalacak; 
ölecek 

ameliyat 

Gene ana baba, çocuklarının ölümünü tercih ediyorlar 
"~nuz kurtulacak, fakat k6r ka· dur. Bu söze muhatap olanlar da genç bütün güıelli~i ile, dünyadan ayrılma· 

lacakl,, bir ana ile baba. Çocukları, nur topu sını tercih ediyorlar. 
Bunu söyliyen bir Amerikalı doktor- gibi bir yavrucuktur. Yeni evli olan bu Bu hadise Amerikada büyük bir heye-

• genç kan koca, yavrularını üyük bir can uyandırıyor, Kimi çocuğun anasına 

Seyircilerin 
• 

arasına gıren 

otomobil 
9 kişi ağır surette 

yaralandı 

Loııdn.dıı., 200 millik mlUoUeraruı 
otımıobil yarı§? ~Jnda ctok feci 1 
bir kaza. ohnug, yarı§ta 60n oüratle 
giden bir otomobll, parmaldığJ kıra· 
rak, seyir(:ilerln aruma gtrmi§tlr. 

Seyirciler, &ralaruıa bir bomba. gl. 
hl dil en bu otomobil ltar§ısmda çığ. 
lık atantlt kaçı§maya. bqlamı la.rdır. 
Otomobil sekiz kl§iyi çl~edikten son 
ra devrtımf§ ve ates alarak, alev· 
lfil' arasında. yanmaya ba.glamıotU'. 

Otomobilin şoförü Pol isminde bir 
Fransızdır. Otomobil de, Fransızların, 
Alınan yarış otomobilleri ile rekabet 
etmek Uzere yaptıkları son sistem bir 
arabadır. 

otomobili kullanan, önUndektlerl 
geçmek için, ara.hasmı sağa kMrmıtt, 
fakat otomobil çok silratli gittiği i
çin, bq kıvırma esnasında. [1.J'abıı., tek. 
ra.r dUz yola. çevrilmeden, eoyircile • 
rin arasına doğru uçmuştur. 

Kaza. neticesinde, otomobili kulla. 
nan Pol de dahil olmak Uzere, dokuz 
kişi ağır surette yarnlanmı5tır. Şoför, 
yaralandıktan sonra otonıobUin için. 
de, alevi r arıısmda da knldığı için 
muhtelif yerlerinden yanmıetır. Di· 
ğerlerl de, kendilerini b!lmiyecek de
rocede ağır yaralıdır. Yalnız blr L 

d:ım, ta.lfln bir te!adUfU olarak, oto
mobil yanından gestlği halde, bumu. 
nun ucu bile kanamadan lrurtulmlıc~-
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1iedırncı 
tcekamoı g 

Y ENi bir romanın UAnlannda, ya. 
zan arkatla~n ismi ilk günü "falan 

eserin müellifi,, diye il!n edilmi~ti. Bu
gün baktık, ayni ismin altındaki ibare 
"falan eserin muharriri,, olmuş: acaba 
yann "falan eserin nakili,, §cldine gire· 
cck mi? 

* !Kayam et 
o metn mn? 

G AZETELERlN zabıta haberleri sü
tununda okuduk: Bir kız, bir ı;öp· 

ç{ly\i döğmil§. Belki de fevkalade bulnu· 
yacakm Fakat h!dlsenin l-ahramaru· 

'11gınhkla seviyorlar. babasına hak veriyor, kimi haksız bulu· 
Fakat, bu~ün )'iivrucağız, çok feci bir yor. Bu felfilcetli kan kocaya, tamdık, 

bastaıına tutuluyor. Beyni iltihap yapı.. tanımadık, binlerce ki§idcn gelen mck· 
yor. Kurtannak i~n ameliyat JAzım. A~ tupta onların kederine i~tirak ettiklerini 
meliyat neticesinde GOCUk ebediyyen kör ve harekeUerini doğnı bulduklarını bil· 
kalacak .. Ameliyat yapılmazsa muhak· diriyorlar. 
kak ölecek... Fakat doktorlar, ameliyata razı olma· 
· Bu mU~ül vaziyet ka!lısında kalan ka lannı daha donru bulacaklannı söylil· 

n koca hfç d~ünmeden cevap veriyor: yorlar. ÇünkO ameliyattan sonra, ~-
- Ameliyata razJ değilizl ~ gözlerinin de kurtulma ı milyonda 
Bu karar, çocuğun ölfime mahkOmiye- bir ihtimalle mOmkündilr ... 

tidir. Bir buçuk aylık bir kıı olan çocuk, Zavallı ana baba, kararlarında kati 
annesi ile babasının sözya§lan arasında gibi görünüyorlar. Milyonda bir ihtlma
güzcl mavi gözlerini hayata yummak Ü· le inanıp ~ammı gözlerinin a
ıeredir. meliyaUa kapamaktansa ölümle kapan

Annesl ile babası, onun biltün ömrün· masıru bekliyorlar •.• 
ce kör olarak yaşamaktansa, çocukken 

ma içki .koymazlar. 

"'.-uo·-•-ı:·ı 

Paris civarında, 
Sen nehrlııin geçti. 
ğl güıel bir yer, ye
ni bir köy haline 
getirilmi§tir. Bura • 
da yaoıyanların hep 
si "GUnee anyan • 
lar,. dır. Günlerini 
bol hava ve bol gü· 
n altında. geçtr • 
ıneye karar veren • 
ler, bilhassa hasta· 
hkta.n yenl kallqnış 
olanlar buranın a • 
halisini teşkil et-
mektedir. 

"Gilııe§ anyan • 
lar,, memleketinde 
kadın, erkek, her 
Ud cinsten insanlar 

ı yalnız mayolarla 
geziyorlar. Hayat .. 
lan tamamile tabi· 
at içinde geçiyor. 
Yedikleri ynlnız ne. 
baU oeylerdir. Et ve 
~a.ra.b . memnudur, 
ağızlarma blr lok • 

Burada yaşıyanlar bir doktorun nezareti altrndndır. Doktor her gün hep
sini ayn ayn muayene eder \•e tavsiye lcrde bulunur. 

Gllne:t anyanlann gUnlerl idman, oyun ve eğlence isinde ıeGer. Nekııdar 
memnun olduktan bu resimlerden belli.,. 

Fransız ordusunun Verdun'deki son manevralannda bilhassa ağır tank. 
lar Uzerinde tatbikat yapılmıştır. Bu resimde bfr tank, kuvvetli blr su cercya. 
nmı geçerken görlllilyor. 

tur. 
Ko§udaki hakem hadiseyi eöyle an

latıyor: 
0 Pol'iln otomobili hemen hemen en 

gerideydi. Yavaş yavaş hepsini geçtl 
ve önilnde yaln~ bir. iki otomobil kal
mıştı. 

''lrranmr otomobilciısl bunları da 
g(-çmek istiyordu. Yalnız, bu otomo. 

nı ve döl:ınıenin sebebini söylersek mu
hakkak fikrinizi deği§tireceksiniz: 

Çöpçüyü döğen kız bir Yahudidir. Döğ 
mesinin sebebi de çöpçünün kapı önün
deki çöpleri iyi temizlememiş olmasıdır. 
Kıyamet alametleri mi acaba? 

~ 
Unkaıjp>ano 

k öl? ır Q s ltlı ifil blı ın 
tamDırD 

B lR pıetede f'dünkü hava., bashğı 
aluncla §Oyle bir vaıı sördük: ··un 

kapanı köprüsü üzerinden en ağrr bir 
knmyon geçebilecek metanette tamir o
lunacaktır.,. 

"Dfinkil hava,, belki müsaitti ama ge
ce ha\'a bozmuş olmalı ki Unkapanı k6p 
ıilsU §imdi ancak en hafif sandalların g • 
~bileetli bir metanette! 

biller adeti. yan yana gittikleri için, 
önünde bUyUk bir yer kaplıyorlardı. 
Pol, bunların yanlarından geçmek i· 
çin, bilyük bir dönemeç yapmıya. 
mecburdu. 

•·tate, onları geçmek için dönerken, 
hem sUratlnl kesmemi§, hem volanı 
çevlrml§tl. Bu hııreketi, kazaya sebe. 
biyet verml3tir.,, 

~lllllillll&SlllE 
Opd:lıcü k re kcıru 

• • NG!LTEREDE bir genç kız, ken-
t disini zorla öptüğü iddiasile bir 

otobüs kondüktörünü mahkemeye ver· 
miş ve öpücüğün tam beş dakika sUr
düğünü de i!Ave etmi~. 

Bir öpücüğün beş dakika Urebileceğini 
anla5ılan .gençlik hatıralan pek eski bir 
mazide kalan • hakimin havsalası alma· 
mış. Otobüs kondüktörü bunun W:erine 
tecrübeye hazır olduğunu sö)•lemi~ ve 
genç kın mahkeme huııınında öperek 
a§k ile meşk edilirse. bir 6pücüğQn beş 
dakikadan fazla bile !lir(lbileceğ!ni İ$bnt 
et mi~. 

Sevdiklerinden yüz bulanuyan bir ı;ok 
a§Iklarm şimdi bunları okurken gıpta ne 
içlerinin burkuldu&runu duyar gibi olu
yoruz: fakat acele ctme;in: Kondüktör 
bir sene hapse mahkfun olmuş. Eğer so-
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TAN -
Erkeğin gururu 

DARt,'NUB'derı bir kadının bir deli. 
kanlıyı kaçırması müruuebetlle 11cu· 

dığı bir guzıdan dola11ı bir okuyucaıu. 

IUlll göndudlği meMuba cevap uer~n So.. 
biha Zekeriya diyor ki: 
"Kadının i&tedtaı zaman fıdivaca ka-

rar vermesi, ho~una giden hayat arkada.. 
oını istemesi mümkün deaildlr. Du bak o. 
na vcrHmcmlşUr. Kadını istemek hakkı 
erkeğindir. :Erkek, lktı$ı:ıdl külfeti yalnız 
başına üzerine elan edam mevkllnde ol• 
du~u ı,ın, kadını Jı;temek, baltA ofledc 
kadına knrşı lm\iyoıh bir mevkide bulun 
mak hokkı da onundur.,, 

"ilence aile bir flrkeıtlr. Ga:resl nesil L 
dnmcdlr. Uuradn ne kadının, ne crkellln 
hllkirnl)cli mevzuubahis olmarııalıdır. lca. 
!bındo erkek kadına, kodın erke~e baka· 
bitir. Jıunda hoyı;f)'Cl kırıcı bir OCJ )'Ok

tur. Fakat kadın erkekle, :s•ılnız ııalmal 

bir inek, paruı yolunacak hlr kelepir te. 
lAkkl lle birleşlnc, btı fuhıııtur. Erkek 
tp kadını, 1·ııln12: hu emelle alıyorsa o da 
ayni şekilde fuhu~ yopmıo olıır. Fahffe ile 
Jigolonun farkı yoklıır. Fakat neslin lda· 
meııf, tloho me ut, daha mOrcffch yuvetar 
kurmak lcfn kadının da cahGması feıp e.. 
dl)·or ı. erkcAln ınınıru bundaı;ı mOteessfr 
olmıımnlıdır. Sırf kendi gururunu talmfn, 
JıOl<imlyctlnl ldıımc ı,ın, aileyi sefalet ,.e 
esarete ı\C\'kctmclı, gurur del:ll hodstım 
Jıklır.,. 

CUMHURiYET 

Jstanbu1un imanna 
Hükumetin alakası 

YUNUS Nadi yazıyor: 

"lktısatçı Boonkıl htanbulun lmann"da 
turizme ehemmiyet veren bir görilş tar· 
zı göstermiştir. Bu bir taşla iki kuş vur 
mak demektir. O halde İstanbul imnn ona 
mu•aıl dlJer çalışmalarla takviye edile
cektir demek olur. Buna nazaran İstanbul 
iman iki cepheli olmak lbımıetecektlr: 

ı: Nefsi tstanbnlun imarL 
2: A111I zamanda, lstanbula turizm mer· 

keıl yapncak olan hinterlandın dahi ima.. 
n. . 

Yekdl~erlnf lkmnl edecek de olsa bu 1-
L.-l işi yelıdiitcr:inden oyımınh ve ayni z:ı· 
manda yapıl alar bile her ikisini OYfJ ayn 
rapın alıdır. 

Nefsi İstanbul ınalOm: Du kısım, ehem. 
ıniyetlerl derecesfle İstanbul, Be)•ol;lu ve 
UskOdır taraOanı:ıı ihtiva çden bir saha. 
nın imarıdır. 

lstanbulun hh1tcrhındına gelince bu da 
Dk b:ıkıtl• bmlt kllrfezlni dola~an bir. 
yolla Yalovadnn ıeçerck Bursııya, KC31 
şl, Ovayı ve lzniAI ihtlvn eden bir saba 
olarak aörülilr. Ilu saha Marmara ve Ka.. 
radenlz havzalarında bDy(lmeğe mfiteham. 
mlldlr. lstanbulu Ankaroya beJUıyacak as
falt otostrat bu cOmlere dahildir. Nlteklm 
htanbuldın Bursııya giden yol bu birinci 
seyahat bölgesini pektıll !ımlre de bal
lıyablllr. Ama bahsi dallandırıp budak~ 
lındırmamak için oimdi nefsi tıtanbuluo. 
fmnrfle Dursa hfnlerlAndının buraya hail• 
lanmımnı bıı.~hca iş olarak ehp kalmalı. 
JlZ• 

Her 111 bntccye konulacak beş milyon 
Ura slbl bir pıra tle kıııa bJr mDddet ıar .. 
fındı biz bu bOy(ik fşl pektıll bıı al".ablll· 
rlz, ve neticede bıeamno olaealımıı iş 
knrşımıı:a çok bOyQk bir eser olarak çı.. 
kacııktır. Bu neticeyi elde etmek için san. 
folunacak faııllyetln ekonomik fnydnlnrı 

· bile memlelc t 1çln hOyfik bir kazanç tçş· 
kil eder. hte f5t1nhulun ha~metee otft. 
1uı ö terilen imarı bö>1e her clhet1c par. 
lnk pcrpektifll bfiy(ik bir fştfr.,. 

ULUS 

Alaturkada 
israr edeceksek. .. 

N ASUJI/ Baydar. Ucmuor: 

".Scsıt filıulerde Jnnet Makdonald, bir 
Tfno Rossl veya bir ~larta Egert şarkı SÖY, 
lcdiğl, iyi bir mn>'estro idaresinde bir or· 
kcstra entc:rnosyonal musikinin tanınmış 
operalarını (evet, operalarını) çoldığı za
man sineınnların nasıl dolup boşnldıAını 
hepimiz aörüyoru~ 

Ankaraıla bnlkovlndc veyıı musiki öğ.. 
retmcn okulunda riynscll cumhur fldrmo
nik orkelitraıı kons rlerlnin nasıl bir te
hacüm mııvıuu qlduAunu bilminın yok. 
tur. 

Bizzat çalıp oyn11•anlnrı, slnenıa vo kon 
ser salonlnrını doldur:ınlnrı, nskerl fanfar. 
l:ırı ha:,Tan bııyran dlnliycnleri l>inlcrle 
snynmnyız. )fodern musikinin en güıcl 
parçalarını 15tcdlkleri ıoınan dlnllycbll· 
ınck itin günlük mnsrannrını kısıp llf"O. 
mofonlarına piti> nlıınlcır ise )'lllnız blr-

De,·arnı 4 Uncfide 

nunda bu mahkQmlyet olmasaydı öpQ. 
cük rekorunu mahkeme huzurunda kır· 
mağa teşebbüs edeceklerle mahkeme sa
lonl nmn dolup bopla~a §Ophe 
yoktu. 



. ,/ 

Türkçe gaz'mak 
zevki 

A RTIK içinde okunacak bir şey 
bulamadığımız halde, yılların bı

raktığı bir itiyadla her hafta aldığımız 
les Nouvelles lilt~roires'i karıştırırken 

gözlerim bir makale adına ilİ§tİ: "Fran
sızca yazmak zevki.,, Gerçi küçük bir ya
zı ama okumadım. 

Fransızca yazmak zevki... Evet, onu 
biz de tasavvur edebiliriz: bütün dün
yaya yayılmış, üç asırdan fazla bir za
mandanberi durulmuş, kemale ermiş, ar

tık gayet ağır, hemen hissolunmıyacak 

kadar ağır bir surette ilerliyen bir dil. 

Onunla yazan muharrir yalnız her ta
rafta, en uzak memleketlerde kari bula
cağını değil, birkaç asır sonra da gene 

eskimeden, rahatça okunacağım ümit e
debilir. Buna mukabil büyük, cesaret kı

ran bir zorluk da var: her Fransız mu
harriri, ba~ının ucunda Voltaire'in, Rous 

seau'nun, Oıatcaubiriand'm, Flaubert'in 
kendisine tebessümle baktıklarını hisse
der. Onlann kullandığı dilde yeni şekiller 
yaratmağa kalkmak. hayli büyük bir ce
saret ist~r. 

Bu büyük zorluğa rağmen gene yazan 
Iar var, hem pek çok var. Demek ki a
sıl zevk "fronsızco yozmak'ta değil, sa-

dece yazmok'ta. Kimbilir? belki de di
lin o kadar işlenilmiş olması muharrir

leri yazmağa sevkediyor. Dört asrın ye
tiştirdiği büyük sanatktrlarrn yarattığı 
ifade tarzlarını, cümleleri kullanmak ... 
Böyle bir zevkin cazibesi az sey midir? 

Yazmak zevki... İnsan müşküllere rağ
men iç • çağmsma uyarak yazıyor ve 
artık her şey kendisine bir zevk oluyor. 
Her şey ve bunların başında dil. Biz bu
gün türkçe yazanlar, türkçe }'azmok'ın 
ıevkini duynuyor mu)-uz? 

Doğru, bizim bu;~nkü dilimiz, fransız
ca gibi sükOn bulmuş bir dil değil. De
li~iyor, hem de muharrirleri §aşırtan ya

rına kalmak ümidini kıran bir hızla de
ğişiyor. Bugün her Türk muharriri, iki 
yüz yıl sonra iyice anla§ılamıyacak,belki 
"eski türkçe,, denecek bir dille yazdığın-

dan emindir. Kullandığımız kelimelerin 
acaba hangisi kalacak? Acaba iki yüz 
Yıl sonraki nahvimiz, bugünküne benzi

Yecck mi? Bilemiyoruz; • mütemadiyen 
deği:wmekte olan bir madde ile çah~ıyo
ruz. Ebediyet ihtiyacını duyan sanatkar 

bundan eza duyuyor ve kendini, ruhu
nun meylettiği yola gidememeğe mah· 

kum hissediyor. Yahya Kemal gibi bir 
şaiiin, bugünün mütemadiyen değişmek

te olan dili kadar, hatta ondan ziyade 
dünün ölmüs. fakat bunun için artık 

camidleşmi§, 'ebediyetin kendi öz sure
tine kalbetmiş,, olduğu dille yazmasının 
sebeblerini bunda aramalıyız. 

Fakat bu günün türkçesile yaz
makta da büyük bir zevk var. 
Bazan korka korka, b a z a n 

cesaretle ileri sürdüğümüz bir kelime; 
ınesela benim, f ransızca ''vocation,, kar
§ılığr di~·e kullandığım "iç - çağımı., ke
limesi ... Belki iki yüz yıl sonra anlaşıl-' 
ınıyacağız; fakat iki yüz yıl sonrakilerin 
dilini bugünkü muharrirler kuruyor, hiç 
olmazsa onun kurulacağı sahayı temizle

mek, hazırlamak vazifesini görüyor. Bu, 
büyük bir zevk değil midir? xx inci as-
rın fransızcasım yazmaktan daha bü
Yük bir zevk değil midir? 

Bizim bugün duyduğumuz bu hazır 
layıcıhk, dil yaratıahk zevkini Fran-

8Jzlar xvı mcı asırda dumuşlar. Mon
taigne, Rabelais devrinde bir Fransız 

ıtıuharriri olmayı belki isterdim. Fakat 
bugün, bir Türk muharriri olmak, türk
te yazmak zevkini hiçbir şeye değişmem. 

Nrullaiı ATAÇ 

Blnlcllerlmlz 
Londraya gidiyor 

Romadaki müsabakalarda büyük mu
\'aff akiyetler kazanan binicilerimiz Var
Jovadaki müsabakaları bitirdikten sonra 
bondraya gidecekler ve oradaki müsaba
kalara da iştirak edeceklerdir. 

Binicilerimizin son muvaffakiyetleri 
liıerine. koşu hay:vanlarrmızın arttml
llla~ına karar verilmiştir. Altı koşu hay
\'anı daha alınacaktır. 

' 

19 Muyıs s7Jor §Cnliklcri tçiıı mcf.tqıl ılcr pı·oııalarına devam idiyorTar. Ewc lki güıı Taksim stadyomunda proııa ya pı1mı§tı, Clün 'de Beşikta§ st<idyo. 
mun<ia provalar yapılmı§tır. 

( $ IE IHI ü llt 1() IE 
içki ve cigara 

fiyatları 
MUstabsll ve mUsteh

llk lehine bazı 
kararlar alınacak 
İnhisarlar unmm müdürlüğünün yeni 

sene butçesi bugünlerde l\1illet meclisi 
umumi heyetinde. müzakere edilecektir. 
Bunun için, inhisarlar idarc·ini tütün 
işleri müdürü Adnan Halet Taşpınar 
dün Ankaraya gitmiştir. 

!<;iare yeni sene bütçesile hazırladığı 

yP..ni faaliyet programına göre, geçen se
nclerde olduğu gibi bu sene de zirai, 
smai ve ticari bakımdan bazı yeni ted
birler alacaktır. Bu cümleden olarak ye

ni sene içinde tütün ıslahı ve köylüye 
makbul tohumlar teni, fenni fidelik ya
p1lması, iyi fide yetiştirilmesi gibi zirai 

isler üzerinde tütüncülüğümüzün kal
kınması için daha geniş mikyaSta faa
liyette bulunacaktır. ldare, ayrıca muad 
del 1701 numaralı kanunumuzla istihdaf 
edilen yeni gayelerin tahakkuku için de 
te§kilatı harekete geçirecektir. 

İnhisarlar idaresi, bu sene hariçteki 
biiyük sergilere i~tirak etmek suretile 
şarap, tütün Ye cigaralarımızın reklam 
Ye propagandasını yapacaktır. 

idare müstehlik sınıfı da memnun et· 
mek için bu sene içki ve tütün fiyatları
nı indirmek kararındadır. 

Memleketimizde, bilhassa sıhhat için 
az zararlı olan şarap ile hafif alkollü 
salon içkilerinin taammümü için tedbir 

alınacaktır. Bu itibarla, bu sene, diğer 
yerli şaraplara nazaran çok pahalı olan 

inhisar şaraplarile, likör ve vermut fi
yatları birer miktar indirilecektir. 

V IE IMIEIMlllEIKIEf TIE ] 
Ekmek fiatlarını 
ucuzlatmak • • 

ıçın ... 
Belediyeler Bankasından bu 

iş için istikraz yapılması 
düşünülüyor 

iıstanbulda ekmek meselesinin, hiç 
bir ihtılata meydan vermiyecek kati bir 
surette h611i için yapılan tetkikler iler
lemiştir. 

Evvelce de yazdığımız gibi mütehas 
sısların bu i§tc vardıkları bir netice, 
ekmek fıyatmın buğday piyasasına 
bağh olması keyfiyetidir. Fakat diğer 
ta:-aftan buğdC'Jy fiyatları ile ekmek fi. 
yatı arasında bulunan nisbet gayri ta
bi~:lir. lzalesi mümkün bir takım mas
raf ve komıayonlar mevzuubehs olma
dığı ttokdirde, buğdayın ekmek .çJunca
ya kadar maliyetine ilave olunan ücret 
ve resimler hesap ~dilmek şartile ekmek 
fiyatını taakal iki kuruş ucuzlatmak 
mümkün olacağı neticesine vanlmış

tır. Bunun için, ayrıca buğdoy piyasa
sında spekülasyon maksatlarile yapılan 
fiyat temevvüçlerinin de önüne geç
mek lazımdır. Çünkü, ekmek fiyatları
nı arttırmak istiyenler, buğday piya
sasile istedikleri gibi oyn~cnak yoluna 
sapmaktadırlar. 

Bunun için. ekmek fiyatlarını ucuz
latma işine buğdayın maliyetinden baş
layarak mutavassıt müesseseler ve ko-
.misyoncuların masraflarını ve ücretle
rini kaldırmak, hükumet ve belediye 
resimlerinden bazı fedakarlıklar yap
mak icap etmiştir. 

Batmış gemiler 
çıkarllacak 

Bu Jşln milteabblt
lere verllmesloe 

başlandı 
lstanbulun sahillerini, bilhassa lima

nın ağzı ile Halici temizlemeğe karar ve
rildiğini evvelce yazmıştık. Bu işe evvela 
şehrin kıyılarında batmış ve seyrisefere 
en ziyade engel olan gemilerin enkazının 
çıkanlmasile başlanması muvafık görül-

1ktısat Vekaleti ile belediye de bu 

işi tetkik eden mütehassıslar ekmeği 

ucuzlatma programını hazırlarken de

ğirmenler üzerinde de durmuşlardır. 

Bu hususta hazırlanan rapora göre de

ğirmenler bugünkü vaziyet ve şartleır 

dahilinde ekmeğin bahalıhğ~nda başlı 

başına-birer amildirler. Değirmenlerin 
satın alınarak bir elden daha rasyonel 

bir surette id'W"esi kararr, varılan bu 

netice üzerine verilmiş bulunmaktadır. 

Çünkü değirmenler hükumet tarafın

dan veya resmi bir şirket tarafından 

idare edildiği takdirde buğday öğütme 
masraflarının yüzde elli indirilebileceği 
bilheı:ap anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, İstanbuıda fırın işi 

de belediye tarafından ayrıca ele alın

mıştır. Bugünkü vaziyet dahilinde fı. 

rınların imo~at masraflarını ne kadar 

indirebilecekleri hesap edilmektedir. 
Belediye ayrıca, günde 100 bin ekmek 

yapabilecek büyük ekmek fabrikaları 

kurulduğu takıdirde ekmeği ne nisbet

te ucuzlatmak mümkün olacağını da 
ar.::.ştırmaktadır. 

Fakat, şehirde böyle büyük birkaç 

fabrika kurmak büyük bir sermaye işi

dir. Bu itibadla bu ikinci tetkiklerin 

neticeleri hükümete bir rayorla bildire 

cek ve hlıklımet tasvip ettiği ve bele 

diyeler bankasından bu iş için büyük 
bir istikraz yı.;tpılabildiği takdirde, fı-

rıncılarla müştereken böyle büyük ve 
modern ekmek fabrikalan kurulacak
tır. 

Gazete satan 
mUvezzller 

nasıl giyinecek 

~akc' deJt 1'.adlıe 
HalDç tersanesi 

proJeBerı 
Haliçte yeni tersanenin kurulması için 

Dcnizbank tarafından hazırlıklar yapıl
makta imiş. Günün meselelerinden biri 
iken ben de HaHliçteki eski Türk tersa
nesine ait bir vesika üerine bazı notlar 
ilave edeyim. 

llk tersanemizin temeli Fatih Mehmet 
tarafından lstanbulun fethinden evvel 
Gcliboluda atılmıştı. İstanbul tersanesi· 
ni de Birinci Yavuz Selim kurmuştu. 
Fakat İstanbul tersanesinin on altın a
sırdaki Türk azameti ile uygun bir hale 
gelmesine çalışanların başında, tersane
nin kurulduğu yere adını veren Kanuni 
devri vezirlerinden Güzelce Kasım pa~a 
oldu. Tersanenin yanında ve arkasında 
gemici ailelerinin yerleşmcsile Kasım
paşa kasabası doğdu. 

On yedinci asrın büyük Türk muhar
rir ve seyyahı Evliya Çelebi: "Tersane 
Süleyman han binasıdır. Baruthane ku
lesi, Kaptan mahzenleri, Kürekhane, 
yedi adet kursunlu mahzen. divanhanei 
cedit, Sanbula zindanı, cirit meydanı 
kasrı, Meyit iskelesi kapısı hep tersane 
tevabiidir,. diyor. 

Elimde on dokuzuncu asır başlarında 
İstanbul sahillerine ait fevkalide kıy
metli bir kaç vesika vardır. Bunlara na· 
zaran, Kasımpaşadaki tersanenin sahil
den görünüşü, Haliçten liman ağzına doğ 
ru söyledir: Fatih Mehmedin ihya buyur 
duğu cami, yanında tersane emini olan 
efendilere tahsis edilen sahilhane, yanın
da aralık iskele, yanında Ayanlı Kavak 
kasrı, yanında tersanenin mühimmat 
anbarları, yanında tersane içi camii, ya
nında harp gemilerinin yapıldığı inşaat 
meydanı, baştan başa kereste anbarı, ya
nında mühimmat mahzeni, tersane divan 
hanesi, Fatih l\fehmet camii, yanında 
Flikei hümayün çekilen kayıkhane, ya
nında tersane kethüdası dairesi ve is
kelesi. Donanma tersanede, mühimmat 
mahzeni ile tersane divanhanesi önünde 
dizilir demirler idi. 

Bu kıymetli \iesikada görülen tersane 
yapıları ve ~bideleri hakkında, tarih 
kaynaklarından topladığım notları bu
raya sırası ile kaydedeyim: 

* Fatih Mehmedin ihya ettiği Yeni 
cami, kendi devri ricalinden Handan a
ğanın mescidi idi. Altı kayıkhane, üstü 
mescit idi. Fatih cami haline koydu, 
altındaki kayıkhaneyi de muhafaza et
tirdi. 

Bundan ba,ka, halkın çeşitli olan arzu 
ve zevkini karşılamak iizcre cigara ma
mutatında yenilikler yapılacaktır. Her
kesin alıştığı cigarayı içmesi Ye ba~ka 

ba,ka içimli cigaralarla ze\'k ve itiyat
larını bozmamaları için harmanlarda is
tikrar temin edilmiştir. Binaenaleyh, hal 
km beğendiği ve rağbet gösterdiği har

manların hiçbir suretle değişmemesine 

itina olunacaktır. Aynca; orta sınıf hal
kın fazla kullandığı mamulat esas tutu

larak yeni harmanlarla yeni ve ucuz ci
garalar yapılacaktır. Cigara ve içki fi
yatlmndaki ucuzluk bütçe ve program 
meclisten geçtikten sonra ve kısa bir 
müddet içinde tahakkuk edecektir. 

• müştür. 

Gazete satan müvezzilerin kıyafeti 

hakkında Dahiliye vekaleti tarafından 

bir kıyafet kararlaştırılmıştır. Buna gö

re, müvezziler boz renkte ve diz kapak
larını asacak şekilde bir iş gömleği gbe
cekler ve ayakkabısız dolaşmıyacaklar
dır. Müvezzilerin traşlt olmamaları da 
lazımdır. 

* Bu camiin yanındaki tersane emin
lerine mah us beylik sahilhane üçüncü 
Selim zamanında yapılmıştı. 1242 de 
baştan başa yeniden yapılmıştı. Bugun 
duruyor mu, yıkılmış mı. bilmiyorum .. Çekoslovak rejisi 

tutun alıyor 
Çekoslovakya tütün rejisinin açtığı 

münakasa neticesinde bu rejiye tüccar 
famnız tarafından 1239000 kilo tütün 

satılmıştır. Satılan tütünlerin menşele
leri İzmir, Samsun, İzmit, G<>nen, 
Trabzon, Pulathane, Düzce ve Taşova
!dır. 

Çek rejisinin aldığı bu tütünler İz
mir, İstanbul ve Samsunda satış muka
velelerindeki prtlaraı göre işlenmiş ve 
Prağa sevkine başlanmı§tır. 

Çekoslovak rejisinin 937 tütün mah
sulümüzden 1500,000 kilo tütün almak 
üzere yakında yeni bir münakasa aça
c:ıağı haber verilmektedir. 

fc;tanbul defterdarlığı bu hususta emir 
almıştır. Bu suretle devlete ait batmış 
merakibin parçalanarak denizden çıka

rılması işi, her masrafı ve çıkarılacak 

demir, pirinç, çelik vesairenin yüzde 

sekseni, kıymetli madenlerin yüzde el
lisi, meskfıkat veya evrakı nakdiyenin 
yüzde onu müteahhide ait olmak üzere, 
istiyenlere verilecektir. 

Bu §ekilde İstanbul kıyılarında batmış 
olan gemiler birer birer tesbit edilmiştir. 
Tık olarak Bakırköy sahilinden 2500 met 

re kadar uzakta umumi harp esnasında 

batmış bulunan "Pelenki Derya,. gan
botunun enkazı çıkarılacaktır. 

Hu usi eşhasa ait olan enkaz için de 
kendilerine tebligat yapılacaktır. Çıkart
mazlarsa ayni şeraitte deYlet tarafından 
ihraçlanna teşebbüs edilecektir. 

Bu husustaki tebligat mü,·ezzilere bil
dirilmiştir. 

Yeni çöp kamyonlar ı 
Belediye, §'hrin temizlik i~lerinde ha

len kullanılan arabalardan bir kısmını 

daha kaldırmağa ve bunun yerine çöp 
kamyonları ikamesine karar vermiştir. 

Bunun için belediyenin kullandığı son 
modele uygun olarak dört kamyon daha f 
alınacaktır. 1 

Tecrübeler göstermiştir ki bir kamyon 
on çöp arabasının yaptığı işi yapabilmek 
tedir. 

* Aynalı Kavak kasrının büyük ta
rihi ehemmiyeti vardır. Bu kasrın adı, 
eski bahriye müzesi katalobru mukaddi· 
melerinde Ali Haydar Emir merhumun 
kaydettiği gibi "Ayni Ali Kavağı,.ndan 
bozma değildir. Aşağıda izah edeceğim 
gibi düpedüz Aynalı Kavaktır. 

Üçüncü Selim zamanında İstanbula 
gelrni§ ve İstanbul manzaralanna ait kıy 
metli bir de albüm bırakmış olan ressam 
ve mimar Melling, buradan bahseder· 
ken: "Fatihin torunlarından birine, dün
yanın en güzel sahiline sahip olmak gu
ruru ve o denizi aşk ve hayretle seyret
mek ihtiyacı, lo:tanbul limanı üzerine bir 

Reşat Ekrem KOÇU 
( f,1i tfen. .crrmf mıt r~cniriniz ) ' 



~ÇER DE: 
• '.11FO ~ı ı bu sene de '}'npılacnklır. 

Gecen sene aŞ'ı olanlar bir kere, olmıyan. 
lar üc !kere aşılanacaktır. l\lekleplcrde a. 
şılara ba 1 nmı tır. 

• ŞEnlR ıcinde •apılneak asfalt ~·olln· 

rrna ait projenin rost tarafından sörun. 
mcsine ktiror "'erilmişlir. Bu ene iki ;yüı 
bin ~mılık asfolt l'Ol j'apılneol.~rr. 

• Mı\L1YE ''ekıli IFual A~ralı thın Akşam 
ıt.nkara)a hareket etmiştir. 

• TATIIJ devresinde ilk okul talebesinin 
oyna~rp sıhhi bir ~ıaynt gcclrmclcri 'cin 
lstanbulda üç gundüz kampı nçılacaktır. 

• AV derileri satışı hararetli bir hal al. 
ını~ ve fı)allar )iikselmiştir. Rilha a A· 
merJkadaıı eok mal istcnmeklcllir. 

• FASULYE ,.e p::ıtntes fiyntl:m mc\siın 
dola) ısile, kiloda 3-4 kuruş l ükselmiştir. 

• HALK bankası önümüzdeki günlerOc 
faaliyete geçecektir. Bankanın idare heye. 
ti seçilmiştir. 

• TİCARET odası idare heyeti dun lop 
lanmış, esnaf cemiyetleri seçimlcrml t:ıs

dfk efflıiştfr. 
"lJ\İ1 ·cı beş yıllık spna:ri prosrnmı ho. 

zırlanmıştır ,.e pek yakında totbik mcvkir· 
ne onulacaktır. 

• HE\13ELfADA sanaloryomuna ilii'\"e 
edilmekle olan yeni paviyon lnı ay sonun 
Cla 4>ilecck ve C)lülde ec1lacaktır. 

* TOPKAPI &ara:rı hıııinei e\'Tokındıı 
esld \•esikıılann lasnHi ile meşgul olan 
heyet mesaisıni bitirmlşlfr. Tasnif edilen 
ııresi\:a\ar 200 biniiir ·e bunlara 60 l>ın fış 
yapıllinJt:ır. 

: !1! MÜZELER umum müdürluğU, ımüze
lerde teşhir edilen tarihi me kükôt • çin 
J>ir rehber '\'C katalog yap1ırmaya karar 
:vermiştir. 'üc cilt olan lrn katnloı:; hnzl
ranaa lbasılachktır. 
'* MUXMELE \ergi i lıakkındakl 1alep· 

!eri ıiçin Marangozlar cemil'c1i ,ıbugün An. 
ibraya bir ,lıeyel ğönderccel'1ır. 

• lZ...'1IISAİlLAR idorcsi ikallrosundo bu 
yıi 400 kadar memur arasında değişiklik 
'-8J>ılacak ır. 

• 4'I Ym\1 'paralardan bir ve beş kuruş. 
hilann hozu'kl rının tekrar basılmasına 
«levıım edilmekteair. Beş lnıruşlukiarilan 
70 milyon, 1 kurıışluklord:ın da 60 milyon 
liasılmnsı lüzımdır. 1030 senesine kadar 

saray ~ aptutmı~h.: :Aynalı Kavak,, di
yor. 

Bu ka rın apddrğı saha.Ya "Tersane 
ba:ı~esi .. ôenilirdi. Riva:rctlere göre Fa
tih lstanbulu zaptettikten sonra gaza 
malım aSkerlerine burada ül~timıi§ti. 
Sonra femıan etmiş. Kavak ve SeP,,1er, 
meyve ağnçlan dikilmi~ti. Buraöa ilk de 
fa <>tarak miladi ıl613 (H. 1022) de birin 
ci Afımet kendiı;i için bir kasr yapılma
smı emretti. Adı "Tersane bahçesi kas· 
n,, oldu. 1718 de VefıeCliklilerle Lasarof
ıÇa .sulhu imzalandığında Venedik cumhu 
riyeti üçüneü Ahme<le hediye olarak ga
yet nefis Venedik işi aynalar göndenniş
ti. Ahmed de onlan, tersane bahçesi kas 
nna koydurtmuş, kasra da bundan $On· 
ra, civardaki kavak ağaçlarile beraber 
'!Aynalı ka\ak,, denilmi~ti. Bu kasır, 
hiat J 180 de, limandaki büyük kaYddar 
da :Çıkan bir yangının §iddetli bir rüzgAr 

nsıtasile sirayet etrnesile ya~. harap 
olmuş, 1200 de, Koca Yusuf paşa tara
fmdan yeniden yaptınlmı,tı. Ü~di 
Selimin ilk ıZamanlannda kasr tamir 
edilmi§, fakat Selim Kmmın Ruslar ta
rafından ilhakını tasdik eden muahede
yi bu kasırda imzalamıl} ve teessüründen 
kasra da bir daha ayak atmamıştı. Ka
sır harap olmu,, nihayet yıktrrılmı~. 
bir daha yaptırlılmamıştır. Yalnız arsa
sının bir pat'tasma tersane eminleri için 
yukarıda ziltrettiğimiz sahilhane iışt e
dilmiştir. 

Osmanlı donanmasının 1770 de Çşne 
de Rus donanmasının baskınına uğrı
yarak mahvolmasmdan sonra donanma
nın ihyası i~in tersane~·e fevkalade e
hemmi>•et verilmişti. Bu arada bir çok 
anbarlar, mahzenler yaptırtmış .idi 

Tersanede kaptan paşa divanhanesine 
gelince. esas tersane ile beraber on al
tıncı asırda aWrm,Ştı. Zaman zaman tec
dit ve tamir edilmiştir. Son yapıların
dan biri de 1250 dedir. 

Ben bug~. bir vesika üzerine birkaç 
not ilave ettim. Kasımpasa tersanesinin 
bir tarih~esini yapmağa çalıştığnn 

zannedilmesin. Bu tarihçe, tersanenin 
mufassal bir planı üzerine yorulmak bil
mez bir gayret ile yapılabilir. Merhum 
Ali Haydar Emirin bahrire müzesi kata
loğunun başındaki makalesi, kendisinin 
de itirafı veçhile noksan ve hatalı bir ilk 
hazırlıktır. Bununla beraber eski Türk 
tersanesi hakkında umumi bir fikir al
mak j~n dikaktle okunmağa değer. 

Rqat Ekrem KOÇU 

bülun parolıı~ın l'enisl basılmış olacnktır. 
• TA \'YARE şehitleriıniıi anma günfi O· 

lan 15 mayısta Palıh hava lıbidesi önünde 
bir ihtifal ynpı1ncnktır. Merasime askeri 
kıla \e mektepler iştirok edecekti!'.. 

"' KASAPJ,IK hayvan getirilmesine de
vam olunnıoktndır. 13usün de lımir ha.. 
valisinden iki bin koyun gelecektir. 

• ÇUBUl\f.U saz depolarına ilA"'e olarak 
yapılon sekiz saz tankının inşaatı bitmiş
tir. Tanklor beşer yüz tonluktur. 
• ?ılÜZI.LtR idaresi mcskukfit mütehassı 

sı profesör Boş diin üniversitede dünya 
me kiiktıt tarihine dolr bir konfernn~ ver
miştir. 

• BI;YO(.I.U hnlkevinde cuma sünil saat 
18,30 <la doçent Dr. Nureddin lrdelp ta
rnfınd:ın "Cıırpıntı, ,mevıuundn bir kon. 
ferans verilecektir. 

* Bugün saat yir-mlde Uskfldar halkevi 
n)onundo birinci ortaokul öğretmenlerin 

den Fuat Oner tarafındon Üsküdnrın ta. 
rihçesl hakkında bir konferans verilecek· 
lir. 

ı;: ŞiMDiYE kndnr seyrlsefer ımemurlan 
hıırJclnôeki emniyet memurlarrm1z yalnız: 
k:ıput giyerle'rkr.n bun<Jan sonm :Jcendile
r'ine 'fntışamba ıdnhl verilecektir. 

DIŞARDA: 

* 14chli koıııes Oktavia Yilopolska ca· 
susluk ciirmüııllcn dolayı Almanyada mü
ebbet kürek cezasına mahkum olmuştur. 

* lngiltcrede, Markham madeni fe!ake. 
tinin blanı;osu şudur: On dört ölü, htnfiz 
enkaz all'ıoda bulunan 90 amele, hastane
ye kııldırılmış olan 39 nmele.. Kaza 650 
ınelre ilerinliğin<'le bır maden kuyusunaa 
forıliık neticesi olmuştur. 

• Frnnsa mebusan meclisi reisi Hcryo. 
Kullüse gfiınlşlir. Ucr.yo, bir kaç gün Ku· 
düste knlocıık ve bll{ıh:ıre Suriye ,.e Lüb
nann gidecektir. 

"' Viyanaıla Yahudi ~·ocuk1ar itin n)"rı 
ilkmckteplor açılmasına kornr ver.ilmiştir. 

• Almon harp rnosu başkumandanı a
miral Rneder, Macar kral naibi amiral 
Jlortlni'n d:ıvetl üzerine, bırknc gün '.kal
mak üzere dün Budap~te:re sllmiŞtir. 

• Roman~a dün milli ba:yramını kutla. 
mışlır. Bu münasebetle hükumet mcrke· 
Unitc büyük bir gcç(t resmi yapılmış ve 
«rnl } onıh:do hülı."i'ımet aınsı \'C illplomat. 
lar oldu~· halde, bu geçit 'resminde bu. 
lunmuşlıır. Geclt ıresmine eski moharipler 
ve gençlik ashrt leşkillitı mensupları da 
iŞtirnk cylC'mişUr. 

• l' nıın lmılı itJIJn, Trih1a ,.e Xardnsa 
şehirlerini ziyaret clmişlir. GencJil•, fşci 
ve eski mııhcırip leşkiliıtı kralın önünde 
h1r ~eçit yapmışlardır. 

• netgradC!iı bütün gazeteler. dün :nıe
grad ile Sor ·:ı nrı:ıı;ında oçılan yeni tıava 
hattının ehrınm iyctlni tebarüz ettirmc'kte 
ve hu milnoı;ebelle iki hükömct merkezi 
tan·ore meyclnnlarıncl:ı yapılon samimi 
dostluk te:r.nhiirlerini hildirm<'kledir. 

Cerrahpiişa hastatnı
nesl ne yent IU\veJer 

Universite rektörlüğü. seneden sene
ye adetleri artan tıp talebesi için bugün 
talebenin stajlanna tahsis edilen has
tahanelerin binaları kafi gelmediği gibi 
tesisatları da nok9&ll olduğundan §im· 
diye kadar inıa '1Milcnlere illveten ye
niden bazı paviyonlar intasına katar 
vcrmi§tir. Bu meyanda Cerftıhpap has 
tahanesi yanına yeniden bir göz ve bir 
de cerrahi paviyonu ilavesi takarrür et
miştir. 

Yeni binalartn yapılması isin hasta
hanenin etrafmda bulunan Şeyhülha

r~, Hüarv bey, Çavu~zade .camü ve 
çardaklı hamam sokaklarında on dört 

parça binanın istimlaki ile yıkılma1n 
Jaznndır. Son zamanlarda bazı ahvalde 
görüldüğü gibi burada da iinivenıite 
mülk sahiplcrile anl&f&manıt§ ve bu 
vaziyet kar§ısmda belediyeye müracaat 
etmiştir. Belediye yaptığı tetkikler so· 
nanda bu mülklerin umumt menftııat 

namına mecburi istimlake tabi tutulup 
yıkılmasına karar venniıtir. 

Şimdi binalar <lcrhal tahliye ettirile
rek yıkılacak ve mnbaınmen bedelle
ri, sahipleri emrine icra,. verilecektir. 
Universitc önümüzdeei del'I senesine 
yeti!mek üzere inşaata derhal baıJaya
ca:kttr. 

Yeni Neşriyat: 

Magrur adam 
Maruf ~ muharriri Karen Bram 

sonun "Mağrur adam,, isimli üç percfe.: 
lik piyesi Yaşar Nabi tarafından dilimize 
~evrilerek ''Varlık nşiyatı serisinin do
kuzuncu sayısını te§kjl etmek üzere neş
redilmiştir. Enteresan bir içtimai tez et
rafında dönen canlı bir vakanm en te
miz bir sahne diliyle tasvir edildiği bu 
kıymetli edebi eseri okurlarımıza tavsiye 
ederiz. Fiyatı 30 kuruştur. 

Şoförler 
O tomobil sablblle 

t aabhU.t senedi 
teati edecekler 

Yeni teşekkül eden §Oförler cemiyeti 
idare heyeti, cemiyetin azalarile ve aza-

' lann yekdiğerile olan münasebetlerini 
tanziin için yeni bazı kararlar ittihaz 
etmi§tir. 
H~yden evvel otomobilci ve şoför

ler cemiyeti azasını te~ eden, fakat 
menfaatleri hiribirine hem zıt, hem de 
bağlı olan iki unsuru, yani otomobıl sa
hiplerile §Oförlerin menfaatlerini telif im 
kruıını arayan cemiyet yeni bir usul va
zetiniştir. Bu şekle göre bir şoför acak 
otomobil sahibi bu §Oför hakkında <.: • 

miyetten malamat istiyecek ve ayni z -t 
manda eski patronu tarafından verilmi 
bir hüSllühal varakası arayacaktır. Ay
ni ~ilde şoför de eski otomobil sahi
bine karşı kendini ibraya mecbur bulu
nacagı gibi yeni otomobıl sahibi hakkın
da cemiyetten malOmat istiycbilecektir. 

Cemiyet bu İ§lerin yürüyebilmesi için 
biri ~förlere, diğeri otomobil sahiplerine 
mahsus olmak üzere karşılıklı taahhüt 
kağıtları hazırlamıştır. Her otomobil 
sahibir \ şoförile bu k~ğttlan doldurarak 
karşılıklı bir taahhüde girişecektir. Bu 
suretle, kanuni müeyyidelere uygun olan 
bU ik~ğıtlarla her iki taraf del icabında 
haklarım arnyabilcceklcrdir • 

N afla t elrntk 
oku lunda 

mühendislik kursları 
Nafia vekaleti, geçen sene 3074 numa

raİı kanuna istinaden mühendıs mekte
bini yükSek mühendis yeti~ren bir mü
essese ha11ne koyar ve program1anm bu 
şekilde tanzim ederken, nafia teknik o
ktilunu da mühendis diploması verecek 
bir mi.iessese ıhaline ıgetinniş ve okulun 
ıprogramlanm da bU vaziyete ~öre değiş
timıişfi. \ ekalet o esnada C'VVe1ce nafia 
teknik okulundan mezun olup sa~e 
"nafia memuru., ünvanmı haiZ olanların 
da vaziyetlerini dü~ünmüş ve bunların 

mühendis unvanını !kazanabilmeleri için 
kurslar tertibine karar vermişti. 

Nafia vekaleti, nafia teknik okuluna, 
mühendislik ktirsunun ilk defa tertibi 
~çin emir verıniŞtir. llk kUrsa iş irak e
decekler için cvveın bir kabul imtilianı 
açıl~1ır. İmtihan bu ayın 21ve25 inci 
günleri mektepte yapılacaktır. Fa'kat 
imtihana ginnek hakkını haiz olabilmek 
i~in,Nafia vekaleti 'nana teknik okuluna, 
kursa iş'tir'ak etmek üzere imtihana gire
celdere birer hüviret varakası verilmesi
ni bildinniştir. 
Yapılacak imtihanda 've sonra kursta 

muvaffak olan nafia fen me'ktebi me
zunu fen memurları mü'h"ndis unvanım 
taşımak hakJ...1nı haiz olacaklar \'e mek
tebin yeni nıezunlanle ayni hakka sahip 
bu1unaraklardır. 

Ecza nakliye 
tay ya r esi geldi 

Salgın ve sari ha~talık rnıntakalarına 

ilaç yetistınnCk üze.re hususı bir §ekildc 
inşa cdilmİ§ olan "Ju Bayer,, ismindeki 
Alman ecza nakliye tayyaresi dün ~chri
mize gelm1ş, Yeşilkoy ham istasyonuna 
inmiştir. 

Tayyare ilk hamule olarak Kızılayın 
sipariş etti~i on bin liralık ilacı getir
miştir. 

Tayyareyi gormek üzere davet edilen 
zevata büfeden ikramda bulunulmustur. 

Kırşehir l eh\k et
zedelerl i~ln 
'femsil verilecek 

Geçenlerde Peş • 
t.eye gittiğini ha. • 
ber vermiş olduğu
m uz geno sanatk~ 
Feridun Çölgeçen 
tetkiklerini bitire -
rck şehrimize dön. 
mü~ür. 

Feridun Çölge • 
çen, bura.da. Kırşe
hir zclzclcsi müna. 
sebetilc, lstanbu -

!un tanmmış artistlerilc birlikte, fe
lfıketrodeler menfaatine şehrin muh. 
telif semtlerinde temsiller v~ktir. 
Temsillerin ba.s rollerini Feridunun 
deruhte etmi§ olına.sı, rağbetin büyük 
ola.cağma delil addediliyor. 

lnebolu vapuru 
faciası 

Kaptan hapse 
mahkum oldu 
Çocuğu boğulan 

po11se bl n l ira 
verllecek 

lzmir, 10 (Hususi) - Krizman 
mevkiinde batan lnebolu vapuru ka
zası muhakemesi bugün neticelendi. 
Karar bildirildi. Süvari Mehmet 
Ali 9 ay on güne mahkOm oldu. Bu 
kadar ımüddet yattığından serbe!t bı· 
rakıldı. 

Diğer maznunlar bcraet ettilcr. De
nizbank çocuğu bdğulan polil!I Necmet
tine 'bin lira tazmfnat ,·oreooktir. 

Soka k naşlarına 
asılacalı 14vhalar 
Belooiye, bü)•ük caddelerde, köse baş-

!anna adres 1ehvruarı asmağa karar ver
miştir. ı.; vhalarda, o sokakta bulunan 
hastane, doktor, ebe, eczane, karakol gi
bi yerlerin adres ve numaraları yazılı 

olacaktır. Gece bunların '()nünde ışık bu
lunacaktır. 

H ar ic1yede yeni 
t ayin ve na kitler 
An.kara, 10 (Telefonla) .,.._ Cenc'\Te 

başkonsolosu Numan Seymen be§inci 
dereceden dördüncüye tcrfile mcrkero 
nakledilmigtir. 

Barselon başkonsolosu Fuat Ca
rim ihdas edilen Kopenhag başkon
solosluk umurunu tedvir eylemek üze
re dördüncu dercoeye ve dokuzuncu 
derece memurlardan 'Osküp Muavin 
konsolosu Ziya Akbil sekizinci dere
ceye, dördüncü dereceye memuralar
dan La'hey Mas ahatgüzarı Abdülahat 
Aksin üçüncü dereceye terfian Viyana 
elçiliği başkatibi, Orhan Tiı.hsin Gün
den ve '.bahey elçıliği ik'inci katibi Men 
nan TebClen derece drile merke7.e ve 
Vıiyana lçiliği iıdnc'i 'XAtib i Belli Nu. 
rettin Vergin derecesile La.hey elçili
ği katipliğine nlık1edilmişlerdir. 

Merkezden Kemal Aziz Payman Vi
yana. başkonsolos! uğuna, Tarik Emin 
Y eniıroy Cenevrede CE!miyetliakvam 1§
lerini gönnok üzere derecesile Bern elı. 
çiliği başkatipliğinc tayin edilmiş~r
air. 

Deniz gezintisi 
'Çocuk 'Esirgeme Kurınnu Galata K.a

fltunundan: 
Geçen yıllarda sayın halkııntzın büyük 

'bir rağbetini kazanan Galata cocuk E
sigeme Kurumunun deniz gezisi bu yıl 
da lt-6-938 günü yapılacaktır. Biletler 
Galata Nahire binası içindeki kurumu
ıtntızda satıln'laktadır. 

Hırsız ç~ngene kadın 
Dün, Balta)imaıımc'ıaki çayırda. 

!sanın, yattığr kliıbcden bir takım el. 
bise, 6 kat çamaşır ve lO lira parası 
çalınmıştır. 

Polisin yaptığı tahkikat sonunda 
hırsızlığın 'Oralarda Clolaşan Çekmece· 
li -çingenelerden Selime 'tarafınaatı ya
pıldığı §Üphesi uyanm1ş ve arama ne. 
ticesmae çalman şeyler yanmôa. bu
lunaı-ak rnUs-aelcre edilmi3 ve kadın 
mahkemeye verilmiştir. 

Amerika da 
ecnebi 

propagandası 
Tahkikat yapılma
sına karar verildi 
Vaşington, 11 (A. A ,) - Müın~. 

sHler meclisinin kanun lAyihala.rmı 
tetkike memur olan encümeni Teksas 
demokratlarından Dics'in Amerika. a.. 
l~yhindeki propagandalar hakkında 

bir tahkikat icrasını taleb eden tiı.k· 
ririni tasvib etmiştir. 
Hatırlardadır ki bundan iki sene 

evvel rnUmesstllcr meclisi, :nazi pro -
pagandasını istihdaf eden bu kabilden 
bir takririn müzakeresini tehir etmiş. 
U. Fakat Dicsin takriri hiçbir fuk 
gözetmeksizin mcn~el yerli veya ~ne
bi bUtün Amerika aleyhtarı ve fesat. 
cuyane tahrikAtı istihdaf etmektedir. 

. U MAYIS-1938 

Tevkifhanede 
bir hadise 

Jiletle bir kadının 
yilzll kesild i 

Esrar kaçakçılığı suçundan latan. 
btıl tevkifhanesinde bulunan MelAhat, 
ayni suçlan mevkuf Emine isminde 
bir kadını jiletle yaralaın~tır. !ki ka· 
dın bundan evvel meçhul bir sebeb. 
den kavga. ebiıieler, fakat o zaman 
etraftan yetişenler kavgacıları ayır • 
rnı§lardı. Son zamanlarda bastaıanan 
Emine tevkifhane[\in hastanesinde 
yatmaktayken, Melaha1t hastanın ya • 
nına, hatırını soracakmış gibi yapa -
rak: yakl~mı~ ve elmde s&klaaığı ji· 
!etle Eminenin yüzünü ve kolunu kes. 
miş, ~·aralmm feryadını duyarak im· 
dada koşan Bedia isimli başka bir 
mevkufun da kolunda. oldukça tehli • 
keli bir yara açmıştır. 

Melahatin bu suçlardan dolayı dün 
Sultana'hmet birinci sulh ceza. mah. 
kemesinde sorgusu yapılmıştır. Maz· 
nun kadın muhakeme esnasında şun
ııa.n söylemi§tlr: 

- Ben ~e, Emine de esrar kaçak· 
çılığından mevku'f uz. Ben yalnız el!!. 
rar satardım, halbuki o, hem MlAi', 

hem de kendisi kullanır. Bunun 'i~ın 
arasıra buhran geçirmektedir. Ya:rala
ma hfidisesinden benim haberim dahi 
yoktur. Bu iher!'ıalde, onun buhranlı 

bir zamanında olmuştur. Bediayı da. 
ben vurmadım.,. 

Hakim, suçlu kadını tekrar tevkif. 
haneye, evrakı da. ait olauğu mahke. 
meye gönaenniştir. 

Doktoru 
Köye na~ıl 
Gönderebiliriz ? 
· Yazan : Nizametlin Nazif 

W"" Baştarafı 2 incide 
yilksek vllifcyi 'ııatırlatmakla. ciaden 
en mühim 1çtirrıai meselelerimizaen 
birini ele almıs !bulunuyor. Türk füıl· 
versitesinin ycti§tirdiği ve yeti§tire -
ceği tabınlerin, merkehlerde sıkışıp 
k&lmıyarak vaWıiiı ~fört bir köşesine 
dağılma1arr, her kaza ve nfı.hiye mer. 
KeZinde Ugari liki ü~ ta.blb Nılun&bil
mesi ve tju dağılıp yayılmanın, geniş. 
leye genişleye, üç dört köyümü.tlin 
hissesine bir tabib ve bir "eCzacı isa.· 
bet edecek dereceyi bulması, TürlC 
milletinin hayrına nmtuf terncnnile -
rin en başında gelenidir. 

Tilrk tabibi bu 'hakikati anlama.lt 
için irşada. pek muhtaç değildir. El
verir ki, tabibi gideceği yerde barın
dnmak 'imkanını bulalım ve onu gide. 
ceği yete ısındıtrnasnıı bilelim. 

Niı:amettift NAZiF 

ULUS 

Alaturkada 
israr edeceksek ... 

..- Ba§ta."'llh 2 incide 
kac şehrimizde oturanlar delildir. 

PJAnlı neşriyat yapılan At'rupa radyo 
progromla. nı takip edenler.imiz, radyo 
o'bonelerinin muhakkak kl bll)'ilk ekse• 
riyetidir. 

Bütün hunlara ralmen, "halk havaları,. 
,.e "alaturka musiki,. namı altında, ismi 
lıilinmiyen bestek5.rlcırın tertip edip adı 
:ııan1 ınechıll, erkek Ye kodın ._ he.le ka ... 
dın - lılinent'Jclerln kudulti şarkılan ne
den dlnlrmek me<:burlyelinde kahyonıı:.I 

Alaturkada ısrar edeceksek onun da ~ok 
gOı.e)lerl, bir u ut ''e nbnmn 'ba~lı olanla· 
rı vardır. ~unlnn neşre ç.'llışırsak 2ev
kimhl tereddi etmekten kurtorınz. Bugün 
piyasa havalarını şaşarak 1linlcmekte olıın 
sene nesiller yarın alatul'knya büsbütün 
kulaklarını tıkayınca yeni mus~kişinnslar, 
üzerinde uRraşacaklıırı Türk musikisi icin 
arıyııcnl;l:ırı llio11fleri dahi bulamıyacak
Iatdır. ,, 

ZA Yt - On ikinci hudut taburundan 
alôı~ım askert terhis tezkeremi zayi et· 
ti~. Yenisini ala~m6an eskisinin hük 
mil yoktur. 

Kılıtali askerlik şubtsinde kayıtlı 1,2e
bolıı, Çatalzeytin nahiyesinin Kaymaz
lar köy_ünden Abdtılla}ı oflu Ta1ıir 
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Lort, şimdi ben de • 
sıze sorayım: 

Niçin ''karnaval,, rolünü 
· oynadınız 

-24-
- Ent, balrlcını.ı var •• Artık afzden 

hiç bir teY Aklamamalc lbımıetditfni 
anlıyorum. 

- Evvel1 ıunu ıor&ynn: Benim yat
ta bapsedildiiiml nasıl Strendfnb?. 

- Çok baalt: Siz denizde kaybolmUf
tunUJ. Sisi Şarlinin bir vapurun içlndt 
pltıJdliini tahmin etmlft:ııı. Pollıin 
arııtsr"*•rı pek tıla ldi, BUtUn ıeml
ler çnrWyor ve inceden incıye ıranı· 
yordu. Yılnıı, amcanıım yatrnı kontrol 
etmek kimsenin hatırına gelmiyordu • 
Bay Karnavalın Lord Sesıl olduğunu 

tahmin etmiyor değildim. Fakat buna 
polisi inandırmak pek güçtü. 

- Bunu neye istinaden tahmin edi
yordunuz?. 

- Lcrdla bir mlillkatım ıırasında 
onun ıergUzeıtçi bir adam oldufunu. 
bir taknn esrarengiz hldiselerle ve hay
dutluk itleriyle uğragmak\an ıevk duy
d~unu anlamı§trm. 

Lordun bizi dinlemekte olduiunu an
ladım vt sustum .. 

- Anltıtmız doıtum Ralf, anlatınıı .. 
lncileri nas;J çaldığınızı da ö~rcnmck 
istiyo:uz: 

CIUdılm: 

- Oemtlc pek merak ediyorsunuz .. 
~nlatayım: Kanlı incilcrinid ıöıterdi. 
ifniz sırada, odanın her tarafını iyice 
tetkik etmiı. hattı kıdif c perdeleri kal
dırıp masanın Unrhıde elektrik düf -
nıes:n:n iki telle bailoomı9 olduğunu 

~a crörmüştUm . Sizinle bahse girittik· 
teo ffll}ra Niae ılclertk y\b kiıiyl be -
yıftaca~ kadar k\WVetli bir illç yaptır-
dım. Şatoya dönUncı odamı• sıktım . 
Tıra§ oluyordunuz. Junnastik aalonu
nuzda jimnastik yapmak iıtcdiiimi 

aöyliyerek sizden müsaade isteıniıtim. 
Hatırlıyorsunuz dcfil ml? itte tam bu 
.&Sırada, ıiz farkında olmadan bayıltıcı 
l!Acı odanıza bOJıltmIJ ve uzakla~mıı· 
tırn, Blllhare, lkibetini.zden eridite e· 
dilerek odmua çıkmııtık. Kapınmn ki· 
!idlni tabancayla ben parçalaınıı ve içeri 
girmiıtim. Kimse !arkına varmadan 
elektrikli dllfmeyi ~e'rinııiı, kUtUpha
nenln arkaıından çıkan vitrinin içeri
sindeki lncUeri almıt. yedi t:ane1;inl bir 
istifham !tareti ıetdine sokarak bırak· 
mııtım. 

Bu !ti o Jcıdır bUyilk blr ailr'atle ba· 
tarmala muvaffak ola:ruftum ki, ne 
Vaıinı, ne de Nikel bir §Cyln farkında 
cJabilmiftl. "\ 

Lord Seamor: 
- Mükemmeli .. 
Dodl ve kendini yaatıldann llıerine 

bıraktı Bu sırada Muryclin bir ıualiyle 
brtılıttlm: 

- Şimdi de k!m olduğunuzu uılatır 
nuaınrz?. 

Diyordu. 
- HDytr, azi.ı dottum Muryel" Ben 

bir hiçim r .. 
- O baldı kendiilisin korkunç bir 

eerıüzeıtsi oJduiunuzu itiraf ediyor • 
ıunu.. 

Nihayet, iararlarıı\a dayanamadım: 
- Benim çok gU.zel bir annem var

nuı, diye batladım, ben henilı pek kil. 
çükkcn l:>1mü!J .. Bu Eergüzeştçi ruh ~ 

ııa ondan ıniru kalrruı. Daima roman 
okuyor, ıeyahıtnamelcri inceden ince
ye tetkik cdiy:cr, mümkün o!anlarının 

tatbikine girişiyordum. Ele avuca sığ
ına zbir afae~ındım. Memleketimizin 
tırafından olan babam beni bir çok 
kollejtere yerle§tirmişti. Fakat hepsin
den de birer iıkandalla kovulmuıtum. 

Nihayet babam ümidini keımlt ve bir 
gün beni bir İniilİZ: gemisine tayfa oltı 
tık vermlıtl. ı 3 yı:ıındayd m. Bu ge
?nlde uzun seyahatler yaptım • 

20 sene sonra aske:lik vadfemi yap- 1 
!bak tbere 'döndtlm. 

ıre bitfrdim. 
tki ıene evvel babam önlünce, ~nun 

memur bulunduiu kitipliğe beni tayin 
ettiler. 

Sustum •e bu defa Lord Seamora 
hitap ettim: 

- Ey, Bay Karnaval, blr ba.hıe gl -
ri'miı olduğumuzu şüphesiz hatırlıyor. 
ıunuı. Şimdi bu bııhıi konuşabiliriz. 

Çald:lnn incilerinb yatak odamdaki 
ya.ııhanenin çekmcsindedir. Şimdi ben 
de ıize lı'!lf'aytm, niçin ••say Karnaval,, 
rolünü oynuyorsunuz?. 

- Ben de macerayı ıeven bir ada
mım, doetum Raif.. Servet .&Cthibi olup 
kendime lbım olan §Öhreti temin ettik
ten ıonra, on senedenberi hasret bulun· 
duğum aergli%e§tli hayatıma dönmek 
iıtedim. Bu, benim için bir ıpor yerini 
tutuyordu. 

- Demek ıiz bunları ıpor diye ya
pryorıunuı? . 

- Evet .. Artık bunları unutalrm, 
Ratf .. Btltün dUlUmleri ç<Szmefe mu • 
vaffak oluıunuzdan anlıyorum ki, siz 
benim i9leriml idare edecek kabiliyette 
bir gençıinlı. Kanlı inciltri çaldığınız 

takdi~e onları ıl.ze brrakacağıma s8z 
vermittfm.. S6zfimde duruyGrum.. İn
ciler ıidndlr. Onlarla Muryelin ıerda
nını ıüıleyiniz ve mes'ut olunuz. 

Lord bir kaç saniye yl.1zUme baktı 
ve gWdü: 

- Ne dUtUnllyonunuı? Bahai kazan
madınız mı? Size artık bUtiln servetimi 
ve Murye!imt baliflıyorum r. 

Dedi. 

-BiTTi -
I, ..... _..... .................. "" ........ " .......... . . 
i KADIN . . 
: ... -....... _, -----

Saç bnldelerinln biçimi son gün· 
lcrde 0 çok deği§iyor, Bugünkü ı"\.~da, 
d&ba ziyade, entenfn açık bırakilma. 
11nı icab ettiriyor ve bukleler içeriye 
dotru kıvrılıyor. Bu suretle bukieler 
bafın yukanına doğru lltikaıııet al· 
DUf oluyor. 

UIOm 
Sabık köprOler mllhendlıi n Nafia u

mum müdürü lbrahim Ethem '\"efat et· 
mı,ur. Cenaıeai dün Yakacık sanatoryo. 
mundan kald ırılmı,, namazı Beyazıt camf.. 
inde kılındıklın sonra akraba \'C dost
larının elleri OstOnde Merkezefendlcteki 
aile meıarhlıno defnedilmiştir. 

Kcdordide all('slne tnz.lyellerimlıl be. 
yan e(ferlı. 

s 

Be ediyele~ vazifele.rini 
başaramıyorlar 1 

Yurdun birçok şehirlerindeki vatandaşlar sızla
nıyor: Şehrimizin sugu yok, caddesi yok, 

hastahanesinde ilacı vok ilh.. Fakat 
Varidatı bir büyük köy varidatı derecesinde olan bir belediyeden 

bu kadar iş nasıl beklenebilir 
Yazan; Şekip Gftndilz 

Son Uç ay içinde, memleketimizin 
muhtelif nehir ve kuabalarmda.n al. 
dığım şiklyet ve temenni mektupla -
rında.n on belJ yirmi b.neıini ~u tarz. 
da blrl~tirip hulba etmek mümkUn. 
dUr: 

"Kütüphanemiz yok. Münevverle
rin, mektep talebelerinin okuma ve a,.. 

raştırma ihtiyacı bir türlU tatmin e
dilemiyor. Hastanemiz biltün sıhht 

ihtiyaçlarımızı k~ılryamıyor. Büyük 
değildir, birçok hutahklan tedavi e .. 
debilecek vasıtalardan mahrumdur. 
Belediyemizin birkaç yıllık çah~a· 
smdan alınan netice ancak birkaç ytiz 
metrelik bir bulvar açılma.em& inhi. 
ıa.r ediyor. Tiyatro binamız yok. Arn. 
ınra buraya uğnyan truplar yazm ısa-
18.§larda, kıısın mektebin temsil salo
nunda birkaç oyun verebtlf yorlar. Su
yumuz yok. Şehirliler su ihtiyaçtan. 
nı, birçoğu pis olan kuyulardan temi· 
ne mecbur kalıyorlar. Elektrik yok. 
(Veya var da ea11~J~ kuvveti çok 
cılız olduğu için 100 mumluk ampul 
ancak bir kandil ıııfı verebiliyor) 
Şehrin, temizlik bakımından en ufak 
bir tahlili yapılamaz. Zira belediye 
sokakları ancak on g{inde bir süpUrte. 
biliyor. Mahalle aralarında ahırlar 
var. Ve AÜ'e ve saire ... ,. 

Bu mektupların üçte ikhıf. iılmleri 
sık ıık hatıra gelmiyen kaza ve vil!. 
yet merkezlerinden gelmiştir, fakat 
Uçte biri Anadolu ve Trakyanın mil
hiın vUA.yet ve kazalanndan gönde -
rilmlştir. İnsan bu hale bakarak ·hay. 
ret etmekten kendini alamıyor; 

- Böyle bir ehemmiyeUi yerin be· 
lediyesi nasıl oluyor da bu kadar ba. 
ett ihtiyaçları hemen derhal, bir yıl 
içinde başarıp bitiremiyor. 

Deyiveriyor. Fakat böyle bir hay. 
rette ancak sathi görüşlüler ve eatht 
bilifliler bir parça mazur ola.bilirler. 
Bu mUhhn memleket meaeleaini esu
lı surette tetkik edenler buna ula 
hayret etmezler. 

Niçin mi? 
Kolay. 
İzah edeyim: 
Bir mektup içinde, çetrefil olmakla 

beraber, yine terbiyeli bir ifadeyle si
r.e sunulan bu şikayetler ve temenni. 
ler, mektuplan gönderenlerin bulun -
dukları muhitlerde §U şekilde ortaya 
atılır: 

- Efendim, koskoca eehirde yaşı. 
yoruz. Koekoca 1thrin suyu yok, cad. 
dal yok, tlyatroeu yok. Belediye rel
ıi likayt mı llkayt. İki tane süpürge
cl tutup ıu yollardaki pisliği kaldırt. 
mıyor. Hutaneye ıtttım, tentürdiyot· 
la Jdııhıden bqka DA~ y~k. Böyle be. 
ledlye hutanesi, böyle memleket hu. 
taneel mi olur? Bir apandisite tutu!. 
Ak gürleyip gideceğiz ilah ... 

Koskoca §ehir ... İşte meselenin bU· 
yUk batası, esası, ana temeli, bamteli 
burasıdır: 

Tonton amca
nın randavQsQ 

Fımı:.a, garbi Anacloluııun çok şirin 
anoak f0,000 

Mektup yazan vatanda§, kendisinin 
bir fe}ılrcie, hem de eehrin koskocama. 
nı içinde yap.makta olduğu kanaatin
dedir. Hakikatte bwunduğu yer, bir 
büyük köy bile değildir. Varidatı bir 
bUytlk köy varidatı derecesinde olan 
bir belediyeden bu kadar ig nuıl bek. 
lene bilir? 

Coğrafya biii aldatıyor. Haritaya 
baktığımız zaman demlryollan ve 
devlet şoseleri boyunca birçok kasaba 
ve aelıir i§a?'etlerine rulıyoruz. Ve 
bu l§aretlere kanarak samyonız ki, 
hakikaten bu coğrafi noktalarda te
hir denilebilecek yerler vardır. 

Haritaya bakarken istatı.ıik cet -
vellerinl de beraberimlide bulundu
rursak bu hatalı zandan derhal yaka. 
mızı kurtarabiliriz. Zira haritada 
"koskoca. bir §ehir,, zannı verecek bir 
işaretle gösterilen Malatyada ancak 
..27,000" nüfus bulunduğunu ve bu
nun ancak 14.000 inin erkek olduğu. 

· nu anlarız. Erkek ama, bunların hep
si· "yaşadıkları beldeye kal"§J birta. 
kım mUkellefiyetleri olan vatandaş,, 

halinde midir? Değil tabii, bunun en 
az yansı çoluk çocuktur. Demek ki 
Malatya belediye reisi, kendisinden 
iıstenllen büyUk i§ler için nihayet ni-
hayet 7000 vatandqtan meded uma
caktır. Bunların da • ugarl bir tah· 
minle • dörtte birini ıskartaya çıkar
mak lhımdır. Zira; 

1-Ya bu eehirden ayrılmıştır. 
2 - Ya mükellefiyetlerini ha.şarabi. 

lecek vaziyette değildir. 
3 - Yahut vatandq taahhütlerini 

yerine ietirememek itlyadmdadır. 
Haydi tikAyet eden arkadq, sen bu 

belediyeye reis ol da gördtiğUn ek!ik
leri tamamla. 

• • • 
En son istatistik rakamlarımızın 

Anadolu ''e Trakyada §ehir olarak 
,a.t.erdifi yerlerin nflfua topluluklan
na bir göz gezdirelim. 

Nutusları on binden on beş bine 
kadar olan §ehirlerimlz §Unlardır: 

Siverek, Giresun, Bergama, Mu!ta· 
fakemalpaşa, Kutamonu, .N~lr, 
Menemen, Rir.e, KJr3eblr, Yo~, Bur 
dur, Bandırma, Merzifon, İnegöl, Ay. 
valık. Edremid, Gelibolu, Amasya, 
Niğde, Nazilli, Çorlu, Ullebu.rgaz, 

7.:asab<ılarrn"da.n olan Tirenin 7tüfusıı 
k~idcu ibarettir 

MQğla, Söke, İskilip, Ak§ehir, :ç>eve
li, Adıyaman, Bafra, Bayburd, Bitlis, 
Tosya. 

NUfuslan 15,000 den 20 bine kadar 
olanlar: 
Tekirdağ, Ödemiş, lsparta, lzınit, 

Karı, Uşak, Kütahya, Erzincan, De. 
nizli, Siirt, Çanakkale, Zile, Aydın. 

20,000 den 25,000 e kadar olan. 
lar: 

Tarsus, Adapazarı, Kilis, Myonka
rahisarı_ Eliziz, Tokat, Turgutlu, An· 
talya, Akhisar, Mardin, Kırklare1i, 
Zonguldak, Tire, Çonım. 

NUfUBlan 25,000 den 50,000 e ka· 
dar olanlar; 

Eskigehir, :Kayseri, :Edirne, Sivas, 
Dlyarbekir, Samsun, Erzurum, Urfa, 
Manisa, Trabwn, Maraş, Malatya, 
Mersin, Balıkesir. 

50 binden yüz bine kadar olanlar: 
Adana, Bursa, Konya, Gaziantep. 
Yüz binden fazla olanlar: 
Istanbul, lzmir, Ankara. 
Demek oluyor k i, memleketimizde 

50 bin veya. yukan insan toplulukları. 
na ancak yedi merkezde raslıyabiliyo
ruz. Elli bin ile 40 bin arasında faz. 
la fark olmadığını .kabul eden5ek 47 
bin nüfuslu Eski§ehiri, 46,491 nüfus. 
lu Kayseriyi de bu merkezlere katabi
liriz. Yckfınu dokuza çıkar. 

lşte ancak bu dokuz merkezde va
tandaş belediyeden her şey istiyebilir. 
Her eksikten şikayet etmeye haklı • 
dır. Su olmazsa, sokaklar temiz ol. 
mazsa, elektrik tesisatı iyi olmazsa 
tiyatro, konferans salonu, şehir ban -
dosu ve saire ve saire bulunmazsa, 
bunları aramakta h:!klı olabilir. Zira 
eehirclliğin bir noktayı "şehir" diye 
kabul edebilmesi iç~n bu noktada 
en az 50 bin adamın yaşıyabilmesi ı~ 
zımdır. 

Bu hakikatlere bakınca 24,000 nü
fuslu bir Afyonkarahisarında yapılan 
işler, 30,000 nüfuslu bir Samsunda 
yapılan i§ler, sadece bir harika su
retinde kabul edilebilir. 

Aca.ba diğer nokWaröa 50 binden 
az insan yaşamakta olması buralarda 
hastane, su, elektrik tiyatro bulun· 
mamasını haldı gösterebilir mi? 

Bu ciheti diğer bir yazımızda ince. 
liyeceğiz. 

Şekip GONDOZ 

- Dr • Ihsan Sami 
ISTAFlLOKOK AŞISI 

Babam 11\tiyarlamıştı. Beni hltl sev- ı 
difini ınlayordum. Askerliğim biter 
bitmez Univenlteye devama başladım : ~--...:=•!!?....--' '"'.;..;;...~;,....,;;.... ____ .,. ..... _.""" 
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7 insanı boğulmakta 
kurtaran kadın 

Bu hanflara başka birisi girmeğe 
kalkarsa fabrikada imdat 

düdükleri çalar 

Fransız cumhurreisi tarafından 
kendisine bir madalye verildi 

Fransada denizde boğulmak tehli
kesine maruz kalan birisini kurtar
mak için canını feda etmeği göze ala
rak çalışanlara tahlisiye madalyesi 
verilir. Bu madalyelerin dağıtılma 

günü her sene muayyendir. Her sene
nin mayısının sekizinci günü Sorbon 
üniversitesinin büyük konferans sa
lonunda merasimle bu madalyeler da~ 
ğıtıhr .. Bu sene madalya alanlar ara· 
sında dört tane de genç kız vardır. 
Fransa Cumhurreisi Löbrünün elin
den madalyelerini alan bu kızları Pa-

- L~zım ama emretmek: kifi değil 
ki.. Garip bir adam şu Danyel Gude .. 

Müthiş bir zeka, mühim bir teknisyen, 
fakat kafasını sulhcu ideoloji ile dol· 
durmuş. Harp için çalışmak mevzuu
bahs oldu mu inadını yenmek kabil 
değil .. 

Verdiğiniz talim31t üzerine kendisi
ne evimi açtım. Kibar, fakat çok soğuk 
davranıyor. 

Çekingen bir hali var. Neden, kim
den çekiniyor? Bilmem. 

- Mektupları? Mektup yazmak ser··. 
bestisini elde ettikten sonra yazdıkla
rını kontrol etmeli idiniz. 

- Yazdığı yok ki .. Mektup aldığı da. 
dok. Kimseye kendi halinden bahset-

miyor; kapalr, kabuğunun içine çekilmiş 
bir adam .. Askerlerden hiç hoşlanmı
yor, mülazim fon Kaşrild ile arası 
müthiş açık .. 

- Fon Kaşrild onun pilotu değil 
mi? 

- Evet Stabilizatöriin tecrübeleri 
dolayısile mecburen beraber, çalışıyor
lar. Gude uçmasını bilmiyor, sadece 
teknisyen .. Bizim zabite gelince fev
kalade "mahir bir pilot, ilcisi birbirle
rini tamamlıyorlar. Onlar da. bunun 
farkında ve işte bu sebeple yalnız iş 
başında birbirlerini anlıyorlar ve tak-
dir ediyorlar. · 

- Tecrübeleri ne safhada.! 
- Neticelenmek üzere. 
- Mükemmel. Yeni stabilizatörıe· 

milcehhez ilk tayyareyi ne zaman çı
karabileceksiniz. 

- lki veya üç haftaya. kadar. 
- Bravo! Harp tayyareciliğimiz 

i~in fevkalade bir faikiyet elde etmiş 
olacağız. 

- Kazanç beynelmilel tayyarecilik 
Jçin general!. 

- Ne diyorsunuz? 
- Gude, keşfini bizim hava kuvvet 

!erimizin inhisarında bırakmaktansa 
fileti tahrip etmeği tercih eder sanı
rım. 

Zaten o şartla hizmetimize girmedi 
mi? Siz benden daha. iyi biliyorsunuz. 

General fon Rogviç bir gözünü krr
parak ,arkadaşına manalı manalı bak
tı ve cevap verdi: 
. - Biliyoruz ,fak at ... 

General lzenştayn de müsterih ol
muştu. Memnunane anlattı: 

- Ben de ihtiyatlı bulunuyorum. 
Tecrübesi yapılan tayyarenin bir eşini 
inşa ettirdim. Gude ,herhangi bir ka
za dolayısile tayyarelerden ibirinin 
mahvolması ihtimalini ileri sürmem 
üzerine bunu kabul etti. Bu tayyare-
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lerden birisile günlük tecrübeler yapı
lıyor. öteki ise ayrı bir hangarda mu
hafaza altında .. Bu hangara müsaa
dem olmadan kimsenin girmesine im
kan yoktur. Anahtarı yhlnız benimle 
kızımda .. Başka birisi ginneğe teşeb
büs eder, mesela kapıyı zorlarsa bü
tün fabrikada imdat düdükleri çalma
ğa başlar. 

- Mükemmel! 
- Hayır, aldığım ihtiyat tedbirle-

rinin hepsi bu kadar değil.. 
Iz:enştayn, söylediklerini duvarla

rın duymasından bile endişe edermiş 
gibi, fon Rogviçin kulağına eğilerek 

bir şeyler fısıldadı. İstihbarat teşki
latı reisi, onun sözü tamamlanrnca ba
ğırdı: 

- Bravo! Demek tayyareyi biri ka
çırmağa teşebbüs ederse .. 

Cümlesini tamamlamadı, elile su
kutu gösteren bir işaret yaptı. 

- Evet. Birinci tayyareye, bazı tec
rübelerin yapıldığı makineye gelince, 
o cihetten müsterihim. Bulunduğu 

hangarın yegane anahtarı ancak fon 
Kaşrild de .. Her tecrübeden sonra tay
yarenin benzini boşaltılıyor ve mah
sus kabili nakil şekilde hazırlanmış 

olan manyeto makineden alınıp götü
rülüyor. 
Ayağa kalkarak devam etti: 
- !sterseniz "Uçan torpil,, in tec

rübelerine gidelim· 
-Hayhay. 
- O halde müsaadenizle emir vere-

yim. 
- Rica ederim. 
Direktör telefonu açıp konuş~u: 
- Stup .. Sen misin? Tecrübede bu

lunacakların hepsini "bekleme odası,, 
roda topla.. 

- ... 
- Evet, evet hepsini.. Fransızı da 

tabii. Biz de şimdi geliyoruz. 
Telefon kapandı. Fon Rogviç, hay 

retle onun yüzüne bakarak izahat bek-
lemekteydi. · 

- ''Bekleme odası,, sizi alakadar 
etti galiba? 

-Evet. 
- Hiç kimse "bekleme odası,, ndan 

geçmeden fabrikaya giremez ve fab
rikadan dışarı çıkamaz. Bütün işçiler 
günde dört defa buradan geçerler. 

- Peki ama niçin? 
- Bu suali şimdiye kadar kimse 

sormadı .. Disiplin deyip geçtiler. Fa
kat siz, tabii, sorabilirsiniz. "Bekle
me odası,, uzun bir koridor ve "K şu
aı,, dediğimiz şuaların tesiri altında
dır. Bu şua, ziyaya karşr hassas her 
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- Basit.. Yalnız bunu düşünebilmek ıçın nisbeten 
d.Z yorgun bir kafaya ihtiyaç vardı. Suad Viyanadan döndüğü 
zaman babasını ölmüş bulmadı mı? 

- Evet .. 
- Ben olsaydım 'bunu bir fırsat telakki eder ve Suada ha-

kikati söylemekte hiçbir mahzur görmezdim. 
- Nasıl? 

- Nasıl olacak. Yapılan hatayı aile reisi sıfatile babanın 

türlü kimyevi maddeye tesir eder. 
Anlıyorsunuz değil mi? 

- Hayır. 
- Gayet basit. Müstahdemlerimiz 

arasmda casusluk yapmak istiyen ve 
küçücük bir fotoğraf makinesile fab
rikada fotoğraf almağa muvaffak o
lan birinin bulunduğunu farzedin. Bu 
adam "bekleme odası,, ndan geçerken 
şuaların tesirile fotoğraf filmi bozula
caktır. 

- Fevkalade! Siz her şeyi düşün-
müşsünüz. 

IX 
Ayni gün saat biri çeyrek geçe, 

''Uçan torpil,, tecrübeleri için tayya
re maydanmda toplananlar dağıldık -
tan sonra, fabrikanın idare müdürü 
Stup, eyine doğru yürüdü. İkinci avlu 
ya girdiği srrada, paviyonun pencere· 
!erinden birinden, içeride bir erkek 
olduğunu gördü. Bu adam arkasını 

dönmüş olduğu için kim olduğunu ta
nıyamamıştı. Acaba kim? Beklediği 

biri yoktu. Üç basamak merdiveni çı
kıp kapı önüne geldi, anahtarile aça
rak içeri girdi. 

Karısı, anahtar sesini işitince sa· 
londan dışarı çıkmıştı. Stup onunla 

ri - Suar muharriri bulmuş ve konuş
muştur. 

Bu kızlardan birisi 15 yaşında Miş· 
lin Brosandır. Bu kız 21 ağustos 937 
de Şatölayon plajında bulunuyordu. 
Hava fırtınalıydı. 14 yaşında bir er
kek çocuğu bu fırtınaya rağmen ban· 
yo etmek istedi. Denize girdi. Fakat 
kendini dalgalara · kaptırdt.. Uzağa 

doğru açılmağa başladı. Bunu gören 
bir kadın (bu kadının boğulmak üze
re olan çocuğun annesi olduğu sonra
dan anlaşıldı) denize atıldı. Ve atılır 
at~lmaz dalgalar arasında kayboldu. 
Bu manzarayı gören Mişlin hiç düşün 
meden denize daldı. Çocuğa. yetişti .• 
Yakaladı ve yüze yüze kıyıya kadar 
getirdi. Çocuğun zavallı annesinin bir 
saat sonra cesedini buldular. 

Mişlin yaptığı işi çok tabii buluyor 
ve "sahile çıktıktan so!U'a ne düşün· 
dünüz?,, sualine şu cevabı veriyor: 

- Sudan çıkınca babamın beni azar 
layaca.ğmdan korktum.. Aklıma. baş

ka hiçbir şey gelmedi .. 

Jimnastik hocası Luizet 

- Onu yakaladığım zaman yaşı 

yordu, diyor, herhalde sahile doğr 

getirirken ölmüş olacak.. Fakat n 
yapayım? Daha hızlı yüzemezdim ki 
Adam ağırdı ve benim de bütün elbi 
selerim üzerimde idi. 

Üçüncü genç Fransuvaz Rödel o 
yedi yaşındadır ve general Archina 
rm evlatlığıdır. Geçen yaz Sarne kı· 
yılarmda dolaşırken dalgalar arasın
da bir adamın çırpmdığmı ve haykı· 
ra haykıra. imdat istediğini görür. Sa
hilde bulunanlar bir sandal aramak! 
uğraşırken o derhal denize atıln-. A
dama doğru yüzer ve ona yetişir. 

koridorda karşılaştı. " 
- Kim geldi? Bil bakalım. 
- Nereden bileyim? 
- Yeğenin Hügo .. 

Madalye alanların ikincisi Liz Ar
naudur; on altı yaşındadır. Babası 

1 Paris tarihi tabii müzesinde katiptir. 

- Ona yetişir yetişmez derhal ba
na sarıldı diyor, fakat öyle bir sarılış 
ki bana yüzmek değil, ufak bir hare· 
ket bile yapmak imkanım vermiyor
du. İkimiz birden denizin dibini boy· 
laclık. Dipteki kayalara ~arptım. Ve 
yine ikimiz beraber suyun yüzüne fır
ladık. Zavallı adamın bana ne ka
dar sıkı sarıldığını bundan anlaya.bi
lirsiniz. Ben böyle çabalar dururken 
denize indirilen bir $anda! geldi.. İki
mizi de sudan çekip çıkardı. Sandala. 
girer girmez bayı:lmışmı.. 

- Ne? 
- A ! GcJdiğini hiç istemiyorsun 

galiba? Neden? 

Stup şaşırdı, kapıyı işaret ederek 
fısıldadı: 

- Sus, duyacak! Hem neden mem
nun olmayacak mışım? Yalnız şaşır-

dım, hu kadar sık geldiği olmazdı. 

Daha on beş gün evvel gelmişti de .. 
Ne için gelmiş acaba? 

- Seninle görülecek karlı bir işi 

varmrş. 

Birden kapı açıldı, biri neşe ile ses
lendi: 

- Gizli gizli neler konuşuyorsu

nuz? Yoksa geldiğime üzüldün mü 
amca? 

Cümlenin sonunu kuvvetli bir kah
kaha tamamladr. 

Stup sahte bir neşe ve sevinçle, kar
şrsmdaki iri yarı delikanlıya doğru 

ilerledi: 
- Hoş geldin. Biliyorsun ki evim 

senindir. 
Karısının mutbağa döndüğünü fark 

edince: 
- Hayrola, diye ilave etti, ne var? 
Diğeri, parmağını dudaklarına gö-

Bir adamm dalgalar arasında. ~ır
pındığıru görmüş .. Hiçbir şey düşün-
meden elbisesile denize a~ıamış, adam 
cağızı yakalamı§, sahile çıkarmıştır. 
Kızcağız denizde yakaladığı: ve bin 
zahmetle sahile kadar getirdiği ihti
yarın ölmüş olduğunun farkında bile 
değildir. O bu hatırasını anlatırken: 

türerek: 
- Dikkat, dedi. Yemekten sonra 

yalnızca. konuşuruz. 

Yemek odasına girdiler. Vilhelmin 
yemeği getirdi. 
Yemeğin sonunda Stup, puflayarak 

ayağa kalktı. Yemek esnasında iyice 
gevşettiği pantalon kemerini tekrar 
bağladr. Sonra karısına dönerek: 

- Kahveyi yazıhaneye getirirsin, 
dedi. Biz biraz yalnızca işten konuşa. 
cağız. 

-Peki. 
Mutbağa gitti ve biraz sonra likör 

kadeh ve şişelerile kahveleri getirip 
yandaki odaya brraktı. 

Evvela Hügo, peşinden Stup içeri 
girdiler. 

Stup, karısına belli etmeden, ıtapıyı 
içeriden sürmeledi. (Devamı Var) 

Otuz yaşında bir kız olan matınuel 
Luizet Löviyonuva şimdiye kadar ye· 
di kişinin hayatını kurtarmış olduğu
nu hatırlıyor. Kanda oturur, jimnas .. 
tik hocasıdır. 

O, kurtardığr yedi insanın son iki" 
sini ehemmiyetsiz bir vaka anlatır 
gıöi kısa cümlelerle anlatıyor: 

- Bir gün Langründe atlama ku
lesinden birisi denize atlayacaktı. Hız· 
la kenara doğru gelirken ayağı kay. 
dı ve yüksekten birdenbire deniT.e 
düştü.. Boğulacaktı.. Hemen atıldım. 

ve zavallıyı sudan dışarı çektim. Bu· 
vakadan iki gün sonra. da cereyana. 
kapılarak iki kilometreden fazla uza
ğa sürüklenmiş bir tıp talebe~ni kur
tardım.. Fakat bunlar anlatılmağa. 

değmez ki.. Ben mesleğim.in icap et
tirdiğinden başka. bir şey yapmış de" 
ğilim .. ,, 

~-A'BANC1I •.oı : LLER E 1NAK'LI HAKK,1 MAHFZna.uR ~ 

rid, senden de müdebbir bir çocuktur. 
Sabri, iki adamı, asıl mevzularına döndürdil: 
- Şimdi ne yapmamız ıazım? Sabihanın vaziyeti ne oıa: .. 

cak? Kendisinin müdafaa edilmesini istemiyecek kadar ha.yatai 
küskün. Biran önce dünyadan çekilip gitmek, daha doğrusu 
hakiki ölümüne kavuşmak istiyen bir ruh haletinde. -

HABERL"l EOEBl l't:flUKASI: 74 Selim: 

yaptığını hakikatin bu olduğunu, Sabiha.nm ölmüş bulunma
dığını söyler ve kendisinin - lüzum görürseniz - affım isterdi
niz. Mesele de bu şekilde kapatılmış olurdu. Kendisine bu ha
ber verildikten sonra onun Nimetten ayrılıp tekrar Sabihayla 
evJeneceğinde hiç şüphem yoktu. Siz sanıyor musunuz ki 
Suad, Nimetin yaptıklarından haberdar değildi. Bundan bana 
bile bahsetmişti. Kendisine yardım teklifinde bulundum. Red
detti: 

Yazan: Hasan ~as~m lUJs 
- Bunda. hiç şüphem yok. Teşhisin yerinde. - a~ 
Naci bey: 
- O böyledir - diye göz göre göre mahkfi.m olmasını mı 

beklemeli. Bu ne yakışık alır, ne de gönül razı olur. Elbette 
kurtarılmaya çalışılacak .• 

- Ne yardımı? 
- Kendisinin görmediğini, belki yanılabileceğini, acele et-

memesini, bana itimadı varsa Nimet hakkında tahkikatta bu
lunabileceğimi ve neticeyi kendisine bildireceğimi söyledim. 
Kabul etmedi: ''Ben, dedi bunu kendim anlayacak ve cezasını 
kendim vereceğim!,, 

- Bundan hiç haberim yoktu. 
- HL"klısm! Nereden haberin olacak. 1kimJzin arasında 

geçmi~ b!r konuşma. Şimdi anlıyorum ki bunu size haber ver
memekle büyük hata işledim. Fakat paşanın birdenbire mer-

hum olacağını ne bilirdim. 
Naci bey cıgarasmm külünii masa üstündeki tablaya silkti. 

Sonra kolunu yine bu masaya dayararak Selime doğru eğildi: 
- Bunu bugün de yapabilirsiniz - diyeceğim ama, Sabiha 

fena vaziyette. Onun, sağ habcrile birlikte tevkifhanede oldu
ğunu öğrenmesi çok feci olur. Bence de biraz beklemek isabetli 
olacak. Ben cinayeti Sabihanm işliyebileceğine pek ihtimal 
vermiyorum. Sakın Ferid yapmış olmasın? 

Selim böyle muhal bir ihtimalden bahseden Naci beyin 
yüzüne baktı: 

- İmkansız, - dedi. Çocuk, şimdi kendisini bilmiyecek bir 
halde. Cinayetin işlendiği gün gerçi ayaktaydı ama (biraz dü
aü n ür gibi durarak) katiyen .. 

- Bir ~ey bildiğim, yahut tahmin ettiğim için sormadım. 
Birdenbire aklıma geldi o kadar. Ben de ihtimal vermem. Fe-

Selim sordu: 
- Suadla karşılaşması ihtimaline ne diyor? Bana. bundan 

hiç bahsetmedin Sabri. . 
- Bahsedilecek bir tarafı yok. Zaten o, böyle bir tehlikeyi 

önlemeye kendisini önceden hazırlamı~· 
- Mesele yok o halde. 

Üçü de, uzun süren konuşmaları neticesinde müsöct olara'IC 
yalnız şu karara vardılar: Sabihanın itirazlarına. bakmaya.o 
rak onu müdafaa ettirerek hiç olmazsa cezasmı tahfif edece~ 
çareleri araştıraca.klardr. 

Kalktılar. Sabri evine gitmek ilzerc ayrıldr; Suadta Naci 
bey de köşke yollandılar. 

,(Devamı var)~ 
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Jorj Karpantiye 
Nişan aldı 

Eski Fransız boksörleri, bundan bir milddet evvel ''Lejyon d'onör §lSvalyesi,. 
gibi parlak bir şeref rlıtbesile mükatatlandırılan meşhur Jorj Karpantiye §erefine bir 
banke tertip etmişler. Şampanya içildili sırada profesör Maks Roje ayağa ka1kmq 
ve madalyeyi sabık şampiyonun göğsüne takmıştır. Tebessümüne rağmen son de
rece müteha is olan Karpantiye uzun uzun alkışlanmıştır. 

Davis kupası 
Tenis nıaçları 

Daviı kupası için beynelmilel karıı
latmalara devam edilmektedir. Bu haf
ta yapılan müsabakaların neticeleri tun
larda: 

HOLANDA - FRANSA 

Davis kupasr maçlarında Lehistan 
Danimarkayi 5 - O mağliıp etmiştir. 
Tcloçzinski Danimarkalı Flugham'ı 
6-0, 6-2, 6-4 ve Hebda, Bekkevold'i 
6-4, 7-5, 6-1 mağliıp etmiştir. 

YUNANiSTAN - BELÇiKA 
Yunan tenis ekiıbiyle Belçika ekibi 

Marsilyahlar 
Fransa kupasını 

kazandılar 
Pariste yapılan Fransa kupası futbol 

maçı finali maçında: Marsilya, Olempi
ki, Park de Prenste yapılan maçta Meç 
futbol klübünü bire karşı iki sayı ile yen 
miFir. 

Bu maçta reisicumhur ve namlardan 
:Alber Saro ve 40.000 seyirci bulmmq
tur. 

Marsilya takımı, bununla beşinci ae
fa olarak Fransa kupasını kazanmış olu
yor. 

Marsilyalılar, muzafferiyetlerini mu • 
hik g<>*ren büyük bir enerji göstermi~ 
lerdir. 

arasrnda Atinada yapılan davis kupası 
kartılapaların.da Belçikalılar 3/0 ga
lip gelmiıJerdir. 

Belçikalılar bundan ecmra hindiıtan 
ile karııkı§acaklardır. 

iRLANDA -lTALYA 

İtalya milli tenis taıkmu ile irlanda 
"8ia •ldbi ~da Dal»tedde 79pılaıı 
d&Vm ~. irlandahJıw 1/0 
calip gelmiılerdir. 

Roıer, Stefina'yı 7 ,5 2,6 6,3, 6,2, 
maglup etmiıtir. 

• • • 
Visbadenada yapılan enternasyooal 

tenis maçlerının fonalinde Amerikalı 
henderıon, henkel'i 6,1, 3,6, 6,4, 6,4. 

Tek kadınlar arasında: 
Alman bom, Zehden'i 6,0, 6,1, 
Çift kadınlar arasında .• 
Veler-Cotea çüti •'amerika'' Kravı

volf alman çiftini 2,6, 6,3, 6,4, 
Çift erkekler an.mda: 
Henkel-metaba Alman çifti, nel90n· 

andanon amerilra çifti'ni 6,3, 6,1, ve 
zeliden • abe muhtellti, hornrobert1on 
muhtelitinl 6,3, 6,2, maıJup etmiftir. 

Mlllt kime haricinde kalan 

Altılar turnuvası 
Bu balta mDsabaka· 

Jara baııanıyor 
Evvelce haber verditımlz mm kU

me harlcfııdeld altı Jdtıp arumdakt 
futbol turııuvUI maçlarma bu hafta 
cumarteel gllnilnden itı"bl.ren. J>qlanı· 
cattır. 

Futbol federasyonu tarafmclan ko
mılan kupayı kHınmat bft laqı. 
Jqacak olan talamlardan Beykoz, 
SWeymaniye, 'l'opkapı, fatanbuıspOr 
ve Hi1Al klBplerlııbı murabhu1an ev. 
veDd üpm mmtab. merkezinde top
lanarak filratilril hamlamJl}ardır. 

Malibn olmJyan bir aebebden dola
yı Vefa kltlbü turnuvaya iftira,k et
mediğinden m.U.aabakalar bet klUp a-

Pln.r - Pong 
Beynelmilel 
mOsabakalar ı rasmda yapılacattır. 1 

Hazırlanan fiketUr eöyledir: 1 Manihte yapılan enternasyonal ping 
·pong karJılatmalarmda, İsveç, Çekoslo 
'iakyayı 3/2 ve Çekoslovakya, Alman
yayı 3 /2 maglup etmittir. 

Güreşçilerimiz 
döndüler 

lillton.yadaki Avrupa Greko • Ro-
91en ltlrfll bfrfncnlft mllsabakalarma 
i§tirak eden Türk güreş takımı Prag. 
dald Pıllblyetle neticelenen gürefler
Cfen ıonra. aehrimize dönmil§t\lr. 

14: M:aym cumartesi: saat 15 te ls. 
tanbulspor • HiW (bu maçm galib" 
doğrudan doğruya finale kalacaktır). 

15 lııla.yıs Pazar: saat 14: de Topka-
pı • Süleymaniye. 

29 :Mayıs cumartesi: saat 15 de 
Beykoz ile Süleymaniye -Topkapı ma
çı pllbL 

30 Maym·puar aaat 15 de final. 
BUtUn karııl&§Dlalar milıt küme ı 

"llilsabakalarmdan evvel Taksim stad
J.OD11Dld& ya.pı~ır. 

Serbest güreş 
Istanbul birinciliği 

22 mayısta yapılıyor 
T. S. K. lstanbul Bölgesi Güreş Ajan

lığından: 

1 - 22-5-938 pazar günü yapılacak o
lan İstanbul serbest güreş birincilik mü
sabakalarma her sikletten klüplerden en 
çok iki güreşçi girebilir. 

2 - Tartı saat 11-12 arasındadır. Bu 
saatten sonra gelenler güreşe girmek 
bakkmı kaybederler. 

3 - Müsabakalara saat tam 13 de 
başlanacaktır. 

4 - Sikletlerde tolerans yoktur. 
5 - Müsabakalar Veznecilerde kain 

Sfileymaniye salonunda yapılacaktır. 
6 - Müsabakalar hakkında görüsmek 

Qzere ilgili klüp murahhaslarının 20-5-
938 cuma günü akşamı saat tam 18 de 
Bölge merkezine gelmeleri rica olunur. 

Blsiklet 
Seri müsabakalann 
sonuncusu bu hafta 

yapılıyor 
T .S.K. lstanbul Bölgesi Bisiklet A

janlılından: 

1 - 15-5-938 pazar günü yapılacak 

olan seri Bisiklet yarışlarının 8 incisine 
o gün sabahleyin tam saat 9 da başlana
caktır. 

2 - Yarı~ yolu: Mecidiyeköy, Hacıos
man tepesi, Büyükdere, Yeniköy, Bü
yükdere, Tarabya, Mecidiyeköyü, yolu 
olmak üzere 3 defa gidiş geliş 123 kilo
metredir. 

3 - Koşucuların o gün tam vaktinde 
hazırlanmış oldukları halde yarış yerin
de bulunmalan lizmıdır. 

• • • 
T .S.K. lstanbul Bölgesi Bisiklet ajan-

lılından: 

l. - ~ YJhariJ»siklet y~annda 
QDI pnanJa batta pleıı Gahatasaray
dan Muhsin ~çle, Sfileymaniyeden 
Abdullah Kaçar arasında birincilik için 
12-5-938 pel1elllbe günü Haaosman te
pesi ile Mecidiyeköyü arasında 10 kilo
metre olmak üzere bir yarış yapılacaktır. 

2 - Koşucuların o gün saat tam 18 de 
hazırlanmış bir halde başlangıç yeri olan 
Hacıosman tepesinde bulurunalan tebliğ 
olunur. 

Bu macera ayyaşhğın 
değil talihsizliğin bir 
nümunesini veriyor 
Bir vatandaş, (Tövbe ve and) adlı bir 

kıtacık yazmış. Bir tane de bana cön
cermek nezaketini göstermiJ .. Elime a
lırken biraz yadırgar gibi oldum: 
Adı tuhaftı. 

Kapağı iyi tanzim edilmemişti. 
Kendi adının altına biltün .eski me-

muriyetlerini sıralamış ve kapağın tam 
ortasına da bir resmini bastımngtr. 

B:itün bunlara neden lilzum gör
müştü? Evveli; 

Şöhret meraklısının biri olmalı ... 
- diye düşündüm • 

Fakat bilınem nasl oldu; nasıl bir 
cazibeye kapıldım, kitabı elimden ata
nıadım, sayfalanm kan§tırmaya baı

ladım, bir yerine takıldım ve sonuna 
kadar okudum. 

Şimdi itiraf etmeliyim ki, 
Kitabın adını tuhaf bulmamaktayım. 
Kapağının gayet iyi tanzim edildiği-

ne kaniim. 

Bu vatandaşın adı altına büti!n eski 
memuriyetlerini kaydetmesinde de, ka
pağın tam ortasına kendi resmini bas
tırmasında da ayn ayn hikmetler sezi
yorum. 

İçkiden, lialettayin birinin tımarha
neye yollanması mı insana ibret verir, 
yoksa hariciye vekaleti memurin sicil
li ahval kalemi ve dahiliye vekaleti 
emniyeti umumiye birinci sınıf sabık 

memurlanndan Bay Haytl Sönmez'in 
serseri, sabıkalı ve deli olup tımarha
neyi boylaması mı? 

Elbette bu sonur1.:u şekil, ''gençlere 
öğüt ve içki kullananlara. ibret,, olmak 
U.ere yuılmq bir _. dldia u71UD
cJur. 

Hayri Sönmez iyi bir aileden. !ık 
ve orta tahsilini çok muntazam yapı
yor. Umumt harbde, Osmanlı ordusu 
seferberliğini ilan ettiği giin, "Da.. 
rillfünun hukuk medresesi,, nin so
nuncu smıfma ul~ış bulunmakta. 
dır. Hani neredeyse imtihanlarını "'e
recek, diplomasını alacak, İstanbiıl 
barosu bir genç avukat yahut adliye 

Vaz11n: Kara Davut 
kuvveti temiz, çalışkan ve vicdanlı 

bir hikim kazanacaktır. Fakat vatan 
müdaf aıısı endi§esi, genç hukukçuyu. 
neslinin bütün gençleri gibi ateş hat
larına yolluyor. Çanakkale, p.rk ve 
cenup cepheleri ... Mitralyöz, garapnel, 
sari hastalıklar, mermi ..• Ust üste 
beş yara, tifo, sıtma. 

Revirler, hastaneler. Ameliyat ma 11 

salan, koğuşlar. 
914 gençliğinin, bn. ve 6H1m ka. 

sırgasına tutulan dünyada geçirmesi 
mukadder bUtUn aergüzeetleriııden 
hissesini ve nasibini aldıktan ııonra 

Hayri Sönmez'i miltarekenfn milU 19-
yan kasırgasına tutulmut g6r0yoruz. 
Büyük harbde her fedaldrlığa fera. 
gatle katlanmış bir neslin mfitareke 
gilnlerindeki azabmı tabit Hayri de 
çekiyor, bu neslin kurtulUI bayrağım 
açan Önder'in ha.ykırJema cevab ver
diği gUn Hayriyi de yine atee hat.ı 
tmda görilyoruz.. ' 

lnönU, Sakarya, Dumlupmar ••• 
llk hedefi Akdeniı olan ordu içfn.. 

de Hayri de vardır,. 
Zafer, Lozan, iyi günler bqlıyor. 
Gençliğinin en ibnid verici yıllarmı 

gurbet ellerinde bir Veyselkarant gl<1 
bi geçiren geııç evine dönüyor. Şet. 
kate, dinlenmeye, aile ocağmm koku· 
lanna, sevmeye ve sevilmeye ihtiya
cı ve hakkı vardır. Fakat İstanbul& a .. 
yak baSar basmaz hayatta. yapayal. 
nız kaldığını anlıyor. 

EUm hakikat: 
Anası ölmüştür; ve ölUrien bir ae 

oğlu oldufuıı~ ~e bile lilmm 
g&~ nNI var iıMl )'Qa hep 
kızma ba.ğıelamııtır. Halbuki Ha.yri,; 
nereyo gitmipe, iki eli kaJida 018&, 
yine annesini unutmamakta. ve eline 
ilç kuruş geçti mi, hemen anneelne 
yollamaktadır. 

Miço Sarandos 
Son müsabakada Ali babayı 

mağlup etti 

Kitabın hikaye ettiği macera dof· 
ruysa, kız kardeş, ''birader efendi 
gönderdiği paralan kesmesin,, gibi • 
lerden hasis bir düıünceyle valide ha
mmm vefatından Sönmez'i asla ha. 
berdar etmemiş ve bir hayli parasını 
aldığı delikanlı kardeşi İstanbul& gel
diği gün eve sokmamıştır. Dahası 

var, "beni tehdid ediyor, evime zorla 
girdi,, deyip mahkemeye vermiş ve 
hapse attırmıştır. 

Bundan sonra Hayriyi meyhane 
kögelerinde buluyoruz. Diyor ki; 

Sabık boksör Maks Bir de Mahoney ile 
güreşerek 26 dakikada yenildi 

.. _ Derdimi unutmak istiyordumı 

Bana yapılanı bir türlil havsalam& 
sığdıramıyordum. Kendimi içkiye 
verdim ... ,, 

Jlfço Btıf'ando~n Amerikada 
Amcrikada bulunan ve yakında ls. 

tanbula geleceğini evvelce ha;ber ver. 
mit olduğumuz pehlivan Miço Saran
doa Santa Arizon:?.da son müsabaka
IIDI yapmııtır. 

Yirmi sekiz bin seyirci önünde Sa· 
randoe ile Ali Baba, Malıoney ile de 
eski boksörlerden Maka Bir arnsmda 
yapılan bu güreşler çok çetin olmuş 
ve neticede Sarandos Ali Babayı bir 
saat yirmi dakikada, Mahoney de sa. 

O kadar içiyor, öylesine içip sağda 
solda swyor ki, işlerini terke mecbur 
oluyor, zavallıyı, serseriler soyuyor
lar. Paralarını alıyorlar, kundura.sız 
kaldığı yalnayak, şapkasız, ceketsiz 
sokaklarda dol&.§bğı göriilUyor. Biri. 
birinden betbaht tecelliler gösteren 
birkaç hadiseden sonra hakim kararı 
ile tımarhaneyi boyluyor. 

• • • 
Şahsiyle bir iyi ve mUnevver insan 

yaratmak gibi mukaddes bir ihtirasa 
tutularak yıllarca mekteplerde dirsek 
çUrUten; 

Vatan mildafaasma çağrılınca, cep
he cephe dolaşan, harbeden, feragatle 
çal13an, kuflun, mikrob, tehlike ve se. 
f alet önünde hayat imtihanı veren bu 
gencin macerası ne acı! 

Acaba, usta bir romancının çok da
çekilmiş son resimlerinden biri ha dil3UndUrilcii bir kılığa. sokabilece. 
bık dünya ağır sıklet boks §:ımpiyonu ği bu felaketin mihverini, sadece iç
Makıı Biri 29 dakikada yenmişlerdir. l kiden ibaret addetmek ~ mu! 

Miço Sarandos 29 Mayısta Nev- Ben, Hayri Sönmezin macerası ile bi· 
yorktan lngiltcreye müteveccihen ha. ze ayyaşhim değil, talihsizliğin acı 
rckP.t edecektir. İstanbullu peh. bir nümuneıinl ve~ olduğunu l&DI. 

livan 19 Haziranda Londrada yorum. 
yapılacak olan beynelmilel gtiret bl-J Bu macera, çok ferap.tll ve un 
rinciliğine iştirak ettikten sonra Yu- bir nesli mahvetmie olan umum! har. 
nanistam~ giderek 30 haziranda Ati- bin bir serpintisinden başka bir 3eY 
nada Cim Londosla karşılaşacaktır. değildir, 

--~ 
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Sovyet - Man~uko 
hududunda hôdise 
ve müsademeler olmuş 

Sovyet mehaflU,Japonlar tarafındao 
çıkarılan haberJerln doğru 
olmadığını bildiriyorlar 

Moskova, 10 (A.A.) - Resmi Mançu- dutlanm ihlfil etmişlerdir. Bunun en eon 
ko ajansı, Kore ve Kvantung Japon or- tezahürü de geçen ayın 11 inde 11 Japon 
dulan kumandanlıklanndan aldığı bir tayyaresinin Sovyet topraklan üzerinde 
takım haberleri neşretmektedir. Bu ha- ucuşlar yaptığı ve bu tayyarelerden bi· 
berlere göre, Kore ve Mançuko hudut- rinin indirilerek Sovyet I\13kamatı tara· 
lannda güya Sovyet hudut muhafızları- tından tevkil edildiğidir. 
nın sebebiyet verdikleri bir takım masa- Salfilıiyettar Sovyet mahafili, Japon 
demeler olmuştur. kumandanlılJannın Sovyetler aleyhin-

Bu bapta Tas ajansının neşrettiği bir deki bu uydurma haberlerini iki §eye 
nota~ göre, komşu devletlerin hudutla· atfetmektedir. Birisi Japon efkarı umu
rma asla tecavüz etmemek hususunda rniyesini Çindeki harp cephelerinden baş 
kati emirler almı~ olan ve katf bir disip ka taraflara çevirmek, öteki de Japon 
line tabi bulunan Sovyet hudut bölük- askeri makamatınm iki memleket ara
leri hiçbir zaman hudut hMiselerine se- smdaki münasebatı vahimleştirmek için 
bebiyet vermemişlerdir. Halbuki Japon anane halini alan usullerine devam eyle
ve Mançuko kuvvetleri daima Sovyet hu meldir. 

Belgratda siyasi 
temaslar başladı 

~ Baştarajı 1 incide 
imzalarını koymuşlardır. lki vekil 
bunu mütcakıp Yugoslavya Başveki
li Ekselans Stoyadinovici ziyaret et
mişler ve yarım saat kadar muhte
lif m esall hakkında görüşmüşlerdir. 

Saat 12 buçukta Başvekilimiz Ce
lAl Bayar ve Hariciye Veklllmiz 
kral naibi Altes Ruayal Prens Pol 
tarafından kabul buyurularak nezt
lerlnde uzun müddet kalmışlardır. 

Bu ziyareti Altes Roaya.l Prens Pol 
tarafından verilen öğle yemeği ta
kip etmişur. Yemekte Prens Pol sağ 
tarafına kraliçe Majeste :Mari Haz
retlerini, sol tarafına Bayan CelAl 
Bayarı, Prens Poltin refikaları Al
tes Ruayal Prenses Olga ise sal ta
rafına Vekil CelAl Bayart vo sol ta
rafına Dr. Rüştü Arası almış bulu
nuyorlardı. 

Yemekte bUtUn TUrk heyetinden 
baeka Türkiye Belgrat elçisi Hay
dar Aktay ve refikası, Türkiye elçi
liği erkanı, Yugosla.vyanın Ankara 
elçisi Acemociç ve refikası, mebu-
san meclisi reisi \•e refıkası, harbi· 
ye ve bahriye nazırı General Marlç 
ve refikası, erkft.nı harbiye reisi Ge
neral Nediç, mUnakalA.t nazırı Dr. 
Spaho ve sair birçok zevat hazır bu
lunmuştur. 

Yemekten sonra salona geçildiği 
vakit, Prens Pol tekrar Başvekili

miz ve Hariciye Veklllmlzle uzun 
müddet görüşmüş ve CclAl Bayıı.ra 
bir hatıra olarak beyaz kartal nişa
nının bUyUk kordon unu vermiştir. 

Ziyafetten sonra Türk heyeti mU
zelerl ziyaret etmiştir. 

Saat 17.30 dıı. Yugoslavya Başve-

k1li ve Hariciye Nazırı Ekselans Sto
yadl novlç, başvekflfmlze ziyaretini 
lıı.de ederek kendtsile bir müddet mU

lAkatta bulunduktan sonra vekflle
rlmtz niyabet meclisi azalarını saat 
16.16 de ziyaret etmişlerdir. 

Saat 20,30 da Ekselans Stoyadl-

novlç tarafından başveklllmlz şere
fine kral muhafız alayı subayları 

mahfelinde bUyUk bir ziyafet veril
miş ve bunu evvela. bir konser, son
ra baletler ve en sonra danslı bir su
are takip etmiştir. 

Bu .{ünkU program 
Bu sabah, Oplenatze gidilerek, Yugos

lavların kahraman kralı müteveffa Alek
sandrın mezarı ziyaret olurunuştur. Bu
radaki merasimden sonra Avalaya geçil
miş ve burada yeni yapılmış olan meç
htll asker büyük abidesine de bir çeknk 
konulmuştur. 

Bugünkü öğle yemeğı de burada yen
miştir. Akşama Türk sefarethanesinde 
ziyafet vardır. 

Gazetecilerin gezileri 
Belgrad, 10 (Hususi) - Başvekil Ce

lil Bayarm ziyareti münasebetile Bel
gratta bulunan Tilrk gazetecileri bugün 
~ğledcn sonra Avala ajansını ziyaret 
etmiıJlerdlr. TUrk gazetecileri, genel di

rektörO Vovanoviç tarafından kar
filanmıı ve (ilerefierine bir çay zlyaf eij 

verllmfjtlr. 
Tilrk gazetecileri Avala ajanamda bir 

mUddet kalarak ajans arkadaglan ile 
görll[iDlilıJJerdir. Bil!hnre tcsisatr ve 
bilhassa ajansın radyo istasyonunu gez
mf§lerdlr. 

Portre müzesi gezildi 
Belgrad, 10 (A.A.) - Celal Bayar ve 

refikası, yanlarında Stoyadinoviç ve re
fikası olduğu halde, Prens Pol müzesin
de Italyan Portre sergisini gezmi§tir. 

Gazetelerin neşriyata 
Belgrad, 10 (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: 
Bütün sabah gazeteleri, CeJM Baya

nn Belgra.da muvasalatına ve huduttan 
itibaren payitahta kadar her tarafta halk 
tarafından Türk oaşvekiiine yapılan mu 
azzam sempati tezahürüne geniş sayfa
lar tahsis etmektedir. Gazeteler, Belgrad 
istasyonundaki kabul merasimini anlatır 
ken iki .hükQmet reisinin müsafahalan· 
nm hassaten samimt mahiyetini bilhassa 
tebarüz ettirmektedir. 
-----------------------------~ 

Hatayda 
karışıkhk 

Iskenden.ın, 10 (A.A.) - Suriyede ka
til suçundan mahkQm bir takım sabıka· 
lılann cezası affedilerek sırf birtakım 

karga~hklar çıkarmak maksadile Hata
ya gelmekte olduklarını öğrendim. 

Türk listesine yazılmış olan Ale\i Eti 
Türklerini birtakım tahrikçiler ölümle 
tehdide ba5lamışlardır. Bu cümleden ola
rak Karagaca giderek Türle listesine ya
zılan on kadar Eti Türkünün Mehmet 
Ali ve arkada~ları taraf mdan aranı}. 
makta olduğu duyulmuştur. 

Aktepede Tllrklerıo ekseriyeti 
Antakya, 10 (A.A.) - Aktepe nahi

yesinde intihap kaydında Türle ekseriye 
tj kahir bir §ekilde kendini göstenni§tir. 
lntihap esnasında gönüllü Hüseyin ve 
kardesi Türklük lehine propaganda ya
pıyor bahanesile' istihbarat zabitlili ta
rafından tevkif edilerek mahfuzen Kmk 
hana götürillmü~tür: 

Ban partilere ~ Ermeniler bn
yük bir mektepte yaptıkları umumt top 
lantıda kendi cemaatlerinin listesine ya
nlmıyan Ermenilerin imha edileceğine 
dair korkunç bir karar verdikleri söylen
mektedir. Fakat bunun bir tehditten ileri 
reçmiyece~ tabirdir. 

Yeni h!dıseler 
Kırıkhan, 10 (A.A.)' - Aktepe nahi

YıtSinın kayıt muamelesinde yeni bir ta· 
1

, 

kım hMiseler çıkmıştır. Koçonun adam
larından Mehmet Ali ve Mehmet Haço 
Türk olarak kaydedilen birine hficum et· 
miş1erdir. Biraz sonra Mdise büylimil~. 
k-andilerine ıltihak eden 35 kişi kadar si
lfillh arkadaşlarile intihaba gelenlere 
\•P. Aktcpe halkevine ateş etmeye başla
mışlardır. Delege ve istihbarat zabiti 
70-80 kişilik bir müfreze ile hidise ma
halline gelerek süktlneti iade etmiştir. 

Aktepe nahiyesindeki Türk jandarmalar 
kfunilen diğer anasır ile değiştirilmekte· 1 
dir, ~ 

Milletler 
Cemiyeti 

.... &,t&n.fl ı IDClde 

böyle bir conllüc vukuuna manl olmak 
için lcil tetrbirler ittihaz edilmesini iste
mİ§tir. 

Konseyin ak§3m toplantısında, Ha· 
beşistan meselesinin peIJell1be günü mü
zakere edilmesine karar verilıni§tir. Lon .. 
dradan bildirildiğine göre Haile Selasi· 
ye, Cenevredeki Habeş delegelerine mü· 
ıw olmak üzere yola çıkmıştır. Negüs' 
Qn pereembe günkü toplantıda söz söy
liyeceii sanılmaktadır. 

Neglls Lord Halifakeı Uzam 
edebilecek mi ? 
LOndra, 11 (A.A.) - Haile Selbiye 

Milletler cemiyetinin içtimaında ham 
bulunmak hususunda verdiği ant kararın 
Cenevrede bir Habeş murahhas heyeti· 
nin bulunmasına karşı vaki olabilecek 
itirazlara set çekmek gayesine matuf ol· 
duğu Londranın Habeşistan mahfille
rinde söylenmektedir. 

Bu mahfiller Habeş murahhas heyeti
nin mevcudiyetine yalnız cenevrede 
müsamaha edildiğini acı bir lisanla be· 
yan etmekte ve bu heyetin içtimalara iş
tirak ettirilmiyerek ileride faaliyette bu
lunmasına da mani olunmasından kork· 
maktadırlar. 
Zannedildiğine grıre Haile SelAsiyenin 

mevcudiyeti ftimatname meselesini hal
Ietmeğe ka.fi gelecektir. Haile Setasiye
nin Lord Halif aksın beyanatına cevaben 
söyliyeceği nutkun henüz tereddüt eden· 
ler üierinde müessir olabilecek delilleri 
ihtiva etmesi ihtimal dahilindedir. 
"Utandırıcı hıyanet,, 
Vasjngton, 11 (A.A.) - Herald Tri· 

bOn gazetesinde ayan azasından Borah, 
İngiltere ile Fransayı muahedeler ahldl· 
mını ihlru etmiş olmakla· itham etmek· 
te, bu iki devletin Habeşistan fütuha
tının umumiyetle tanınmasını temine ma 
tuf olan mesaisini "hicabaver hiyanet,. 
diye tavsif etmektedir. 

Negilsiln kansı 
Marsilye, 10 (A.A.) - Haile Sela.

siyenin zevcesi, bu sabah Mar!:yet pa
ıa v•puriyle buraya gelmiatlr. Neca
r;lnin ?.evcesi, Londraya gitmekte ol. 
duğunu ve orada zevcine mUIA.ki ola
cağını l)eyan etmi§ ve ~ sözleri ilbe 
etml§tlr: · 

"Cenevreye gidip gitmiyeceğimlzl 
bilmiyorum. Herhalde kati olarak ln
gilterede yerleşeceğiz.,. 

Jngiliz .. Jtalyao itilAfı 
Cenevre, 10 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti konseyinm aleni celse!inde 
Lord Halifaks İngiliz - İtalyan itilM'ı 
hakkında beyanatta bulunmuştur. 
' Lord Halifaks bu itilafın, beynelmi
lel akıl ve hikmet ve hUsnüniyet esa
sına dayanmak şartiyle, bütün ihti
l!fların halledileceğine inananlan teş
vik ettiğini söylemiş ve itillim bütün 
dUnyanm umumi emniyet hissi üze.. 
rinde mUsait bir tesir bıraktığını ve 
umumt sulh için bir iştirak hissesi ol
duğunu tebarüz ettirmiştir. 

Lord Halif aks demiştir ki: 
"İngiltere hUküıneti birçok bükü. 

metlerle ve ezcüınle Fransız hUkfı.me. 
tile samimi münasebetler idame et
mektedir.,. 

BOkreşte 

Kral 
Geçit resmini seyrederken 

Bir hadise oldu 
BUkreş, 11 (A. A.) - Romanyanm 

Rador ajansmm bildirdiğine göre dün 
Kralm huzurunda tertib edilen aakerl 
bir geçit resmi esnasında, bir hidise 
olmu§tur. Splridon ismindeki polis 
memurunun tabancuı polis mUdUrU 
Brianu'nun otomobilinin basamağına 
dU§erek atet almıı ve polis memuru 
ayağından yaralanmıgtır. 

• • • 
Bugünkü fra.Mızca htanbul gue. 

tesfne göre "Kral bir ~ocuk bayramın· 
da hazIT bulunduğu sırada onun bu
lunduğu tarafa doğru bir el ateş cdil
mi§tir.,. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hMdmli~in
dr.n: 

Fatih Kocadede mahallesi müstakim· 
zade S. 37 numarada oturan ölü İsmail 
km kilçnk Naciyeye ayni yerde oturan 

11 MAYIS - 1938 

Amerikan haydutları 
Ruzvelti kaçıracaklarmış! 
Zabıta, teşebbüsten haberdar 
olarak çete reis~ni yaka!adı 

Vaşington, 11 (Fransızca İstanbul) -
Vaşin&to11 Deyli Ekspres gazetesine gö
re Amerikan zabıtası, Reisicumhur Ruı· 
velti kaçınnağa teşebbüs eden bir hay
dut çetesinin projesini meydana '1kar· 

~tır. Haydutlar Ruzvelti kaçırıp di 
namit yüklü bir gemiye götürecekler. son 
ra fevkalMe mühim miktarda fidyei ne· 
cat parası istiyeceklerdi. Haydut çetesi .. 
nin reisi olan Kindley isimli birisi ınr
kif edilmi§tir. 

Ortaköyde bir sarhoş 
dört kişiyi yaraladı 

_.. BaJlaraf ı ı incide • 
rnıştı. Arkadaştan onu evine götürmek 
zamanının geldiğini anlıyarak bu işi ara
larından Emine havale ediyorlar. Serili 
binbir rica ve yalvarma ile dışan çıka· 

rarak Eminle beraber evine doğru yol· 
luyorlar. 

Emin, yolda Şerifi tatlılıkla llf a tu
tup yol :>iirütmeğe çalışuken, sarhoş 
birdenbire kızıyor, ~mp çağırmağa, 
küfretmeğe başlıyor. Emin, arkadaşını 

teskin için uğra~ırken Şerif de sustalı 

çakısını çıkararak onun böğrüne saplı
yor. 

Emin, artık yardım edecek halden çı
karak yardıma muhtaç bir vaziyete dil~ 
tüğünü görünce feryada başlıyor. Bunu 
Bahçeiçi mahallesinin bekçisi duyuyor; 
derhal hadise mahalline koşuyor. Fakat 
Şerif artık dünyayı düz görmeie ba,Ia· 
mıştır. Bekçi Mehmet. yaralı ile meş
gulken onun da üzerine atlıyarak sol 
kasığından yaralıyor. Şimdi kudurmu~ 

bir vaziyettedir. Biraz ileride açık bir 
sokak kapısı görüyor. Bu ev biraz ev\'el 

i§inden dönmü~ olan ~för Anastasa a· 
ittir. Seri!, içkinin çeldiği ~uursuı kafa .. 
ıile buraya da saldırıyor, kapıdan içeri 
dalınca önüne rastgelen Anastasa bir 
bıçak saplıyor. Arkasından Anastasm 
babası Artini ıörilyor, bir bıçak da ona. 
Sarhoşun dördilndl kurbanından IOD

ra polisler vaka mahalline yetipyoriar. 
Şerif de bu sırada sokaia çıknup. ~ 
tık kendisini tutamıyarak yere yuvarla· 
ruyor ve sızıyor. . 
Yaralılar derhal imdadı sıhhi ile has

taneye kaldırılıyorlar. Bunlardan Artin 
ve Şerifin arkadaşı Eminin tedavileri ya. 
pıldıktan sonra evlerine gönderiliyor. 
Fakat kasığİndan yaralanmış olan bekçi 
Mehmetle bıçağı karnından yiyen Anas 
tasın yaraları ağır olduğu için hastanede 
yatmaları llizumlu görülüyor. 

Her iki ~ yaralının hayatlan tehli· 
kededir. Şerif bu işi yaptığından haberi 
olmadığını söylemektedir. Kendisi bu
gün evraki1e birlikte müddeiumumiliğ~ 

teslim edilmiştir. 

Kazanan numaralar 
15000 

Lira kazanaıı 
34352 

Sonları 52 ile zitcn bütün numaram 
ikiıer lnra amotri abcaklardrr. 

1·0000 
Lira kazanan 

34531 
2000 

Lira kazananlar 
24287 

1000 
Lira kazananlar 
5593 5572 

500 Lira kazananlar 
14802 34030 24116 1696 
30943 'J 42 8583 4467 33548 7978 
18023 13481 

ı~o Lira kazananlar 
1217 39030 19937 22196 28100 

30130 4215 15196 35968 1681 
9000 16847 7634 10266 

14772 33622 4817 17186 30100 
19115 25809 6508 

20729 25969 5570 14832 6476 
27495 
30751 13589 3158 

100 l...lra kazananlar 
37808 23236 8622 23977 9847 
33386 33180 17956 21105 15284 

424 27373 8400 11984 37388 
4541 33053 32798 31223 25286 

16852 31791 18546 23963 15282 
3300 30336 30240 18977 32192 

9654 25843 15555 18024 35983 
4445 32001 32078 21496 12921 

19242 18694 2442 43229 
21376 31205 35513 18583 8682 
22548 24859 

50 Ltra kazananlar 

12308 23488 2963! 23892 1882! 15712 
2:507$ 215~~32422 28268 8~ )• 
a1454 6639 20189 219:ss a16~~1~1;sS6 
32867 24304 38289 22723 20893 29022 

9845 5882 14358 10585 21257 2277' 
33732 15426 25359 28819 7386 7801ı 

21057 37899 29608 595 21057 37m, 
29608 595 38934 25727 30145 9813 
26454 27022 9914 34634 34169 5587 

8173 12732 19223 36810 31670 10000. 

2350 1963 15416 24620 24258 34028 
36994 10315 32993 16899 22903 27096 
1815 9025 30000 15695 8862 3335 

32159 35504: 6484 9839 25175 17734: 
37059 39739 25783 33590 35941 13634 

17822 26938 18454 3685 368 6096 
18792 34910 9556 20944 30983 14562 
29011 22827 891 1972 3277 20461 
34114 9018 36239 36733 11550 7653 
12717 14899 29994 31379 34084 

30 J,I ra kazananlar 
1691 3574 8713 35446 21240 11449 

1149 3862 29325 9088 34139 8946 
22545 24393 18807 20701 26860 39468 

17155 25291 28033 24824 23451 17920 
32962 24525 38437 22570 4295 33207 

17661 37174 17348 27794 12711 18238 
22066 10645 7105 2697 12235 19564 1 
12666 1913 39980 33392 14269 14506J 

4132 31671 319 4195 13037 21916 , 
33894 9672 27159 2350 32071 35451 1 

4609 14159 21759 37643 17398 12477 ] 
35579 257 9308 3908 18470 4723 
10590 20645 31085 22871 31900 20302 

1211 8441 12785 2507 5952 3297 
20341 4842 13957 25716 31541 12849 
22051 3801 37913 3932 26062 1642 
4042 10114 14152 19382 39940 39839 
9527 23070 28567 15409 32902 25878 

24933 36965 26641 30310 19521 29224 
7151 3280 357 36838 22272 19264 

16456 33829 7573 37882 5864 6342 
90101 10428 5581 12126 21191 19540 
17:/27 l 1297 37544 28643 29858 14392 

Httler Berllne dUndil 

büynk babası Şemsinin 11-5-938 tarihin 23913 10955 16555 20349 27343 4074 

Berlin 10 (A.A.) - Hitlerin ]lu4 I 
..uai treni, Vanz.edf'n itibaren 17 kilo. 
metrelik mesafeyi iki taraflı meşale 
taşıyan nasyonal 908Yaliat kıtalan ef~ 
radının arasından geçerek 11aat 22,45 
de Berlinc vasıl olmuı •• Bitle~ 

istasyonda baıta Ma~al Göring oı. 
mak üzere bütün devlet ve parti yUK.. 
sek memurları tarafmda.n kaı"IIl~· 
mrprr, 

d'lrt itibaren vasi tayin edildiği ilan olu- 9186 17803 31513 37058 37026 27487 
nur. 3797. 29199 36412 25452 37595 4481. 



Vatandaşlar, bugünlerde hırsızlık pek 
türedi. Adım başında bir hırsıza rast
gelmemek kabil değil. 
Şu veya bu şekilde eşyası çalınmamış 

bir adam bulamazsınız.. Geçenlerde şi
mendiferde benim de bavulumu çaldılar. 

Bu sosyal felakete karşı nasıl müca
dele edilmesi lizımgeleceğini ben de bil
miyorum. Acaba şu hırsızların ellerini 
kesseler nasıl olur? 
Anlattıklarına göre eskiden Finlandi

yada hırsızların ellerini keserlermiş. Me· 
sela o zamanlar bir Finlandiyalı hırsız
lık yaptı mı hemen herifi enselerler ve e
lini keserlermiş .. Bu itoğlu it de elsiz do
laşır dururmuş .• 

Maamafih bu hareketin tesiri pek ça
buk görülmüş .. Oradaki insanlar daha 
namuslu davranrnağa başlamışlar .. Şim
di hiç evlerini kilitlemeden sokağa çıka
biliyorlannış.. Birisi yolda para cüzda
nını düşürse cüzdanı kimse ellemezmi~ .. 
Veyahut düşen cüzdanı alır yüksekçe bir 
yere kaldmrmış .. Bu cüzdan da aylarca 
senelerce orada kalabilirmiş .. 

Enayi insanlar değil mi? 
Maamafih ben cüzdanın. içindeki pa

ralarla kaldmlacağmı hiç zannetmi
yorum .. Herhalde içindeki paralan alrr 
cüzdanı öyle bırakırlardr. 

Halbuki bize gelince öyle öyle mi ya? 
Bizde milletin değil elini, fakat kafasını 
koparsan gene aşıracağmı aşını .. Bizim 
millet Finladiyalılar kadar enayi de
ğil!.. Boru mu bu? Para ile hiç şaka o
l ur mu? Gene de paraları aşırıp cüzdanı 
bırakırlarsa. ona da eyvallah!.. 

Neyse fazla traş etmiyelim. Hikaye
mize gelelim. 

Geçenlerde bir seyahat esnasında t
mt'rnık istasyonuna gelmeden benim ba 
vulurnu öyle bir aşırış aşırdılar ki, hiç 
sormayın!. Tabii bavul boş değildi. lçi · 
tıklım tıklım eşya dolu idi.. Herifler 
bavul içindeki eşyayı, hatta bavulun : 
sapını bile aşırdılar .. 

Asıl tuhafıma giden nokta şurası; ba
vulumun içinde bir de hamam kesesi 
\·ardr .. Beş kapik kıymetinde bir şey. 
Hergeleler onu bile bırakmamışlar, aşrr· 
mışlar .. 

Fakat işin evveliyatı da var. Dinleyin. I 
onu da anlatayım .. Ben kompartimanda 
otururken yanıma bir yolcu geldi, otur
du. Herifi tanımıyordum. Neyse.. Ya
nnna oturdu ve benimle konuşmaga ba~· 
ladı: 

- Hemşeri, dedi, siz yabancıya ben· 
yorsunuz.! Dikkatli olunuz! Buraları teh 
likelidir. Buranın hırsızları yamandır. 
lm:anın sürmesini bile çalarlar da ada· 
mm haberi olmaz! 

- Merak etme hemşeri, dedim. Ben e
nayi değilim. Ben yattığım zaman bavu
lumu başrmın altına yastık gibi kor, öy
le yatarnn. Yani senin anlayacağın ku
lağım bavulumun' üzerindedir. En ufak 
bir hareketi bile duyabilirim .. Ben hırsız. 
Jara falan boş veririm. 

Yolcu benim cevabrmla tatnjn edil
medi. Ellerini salhyarak: 

- Aman azizim, dedi, iş kulakta değil 
ki.. Burada öyle hırsızlar var ki adamın 
ayağından çizmesini çekip aşırıyorlar .. 
Kulak da lM mı? 

Ben bu sözlere de boş verdim: 
- Aldırma, dedim. Benim ayağımda

ki çizmeler. uzun konçlu Rus çizmeleri
dir .. Kolny kolay ayaktan çıkmazlar .. 
Benim ayağımdan çizmemi aşıracak hır· 

zısın ben alnını kan5lanm .. Sen bana 
baksana! Bende ne göz var! 

Herif benim bu ~özlerime bayağı içer
ledi: 

- Sen bilirsin, dedi. Benim vazifem 
seni ikaz etmekti. Alt tarafına artık ben 
karışmam ... 

Bu konuşmanın üzerinden bir hayli 
müddet geçti .. Yattım. Şimendifer bütün 
hıziyle yol alıyordu .. Henüz tmernik is
tasyonuna gelmemiştik ... Birdenbire bi· 
risinin karanlıkta çizmelerime el attığını 
hissett:m .• Herif ayağıma öyle yapışmış 
tı ki, nerde ise ayağım kopacaktı .. 

Durur muyum? Derhal yerimden frr
ladım. Hırsızın sırtına öyle bir yumruk 
aşkettim ki, peze\·enk yana doğru yıkı
lır gibi oldu. Fakat yıkılmadı. Tabana 
kuvvet kaçmağa başladı. Ben tabii yattı
ğım yerden aşağı atladım ve herifin ar
kasından koşmak istedim. Fakat gelgele
lim koşamadım. 

Çünkü hırsız çizmemi yarı yarıya a· 
yağımdan çekmişti. Tabii bu halde koş· 
mama imkan yoktu. 
Hırsıza yetişemiyeceğimi anlayınca fer 

yadı basmaktan başka bir çare bulama~ 
dnn. 
.Feryadımdan bütün vagon ayaklandı. 
- Ne var? Ne oluyor? diye sormağa 

ba~ladılar .. 
- Ne olacak vatandaşlar, dedim? 1t

oğlu hırsızlar az daha çizmelerimi aşırı
yorlardı. 

Çizmemi giymeğe başladım .. Başımı 
arkaya çevirince, ha\'ulumun yerinde 
yeller estiğini gördüm. 

İkinci bir defa. fakat birincisinden çok 
daha kuvvetli bir feryat bastım. Bütün 
yolcuları aradım: Bavul yoktu. 

Hırsızhk 
Mih. Zoşcenk o 

Beni ad;makılh faka bastırmışlardı .• 
Hergeleler çizmelerime mahsus el atmış
lardı .. Ben çizmelerle meşgul iken on
lar da rahat rahat bavulumu alrp götür
müşler ... 

Büyük istasyonlardan birisine geldiği
miz zaman polise müracaat ettim: 

- Aman yoldaşlar, dedim, beni soyup 
sovana çevirdiler .. Şu hırsız olacak na· 
mussuzlan bulursanız hiç acımad~n el
lerini kes· iz! 

- Olur. dediler, yakalarsak keseriz. 
Yalnız lutfen şu bizim kalemi yerine ko
yunuz! 

Hay Allah belasını versin! Nasıl oldu
ğunun ben de farkına varmadım. Meğer 
ben polisin masanın üstünde duran ka
lemini alınış ve cebime atmıştım. 

Polis memurlarından birisi: 
- Görüyorsun ya, aziiim, dedi, burası 

karakol olduğu halde, millet dinlemiyor. 
Eline ne geçerse cebine atıyor. Geçenler 
de yolculardan birisi içindeki mürekkebi 
ile beraber bütiln hokka talammı cebine 
indirmiş .. Hergelenin üstü başı nasıl da 
mürekkep olmadı? 

Kalem için itizar ettim ,.e ôışan ÇIK· 

tım .. 
Trene dönerken de kendi kendime dü

şfü':meğe başladım: 

- Ulan, dedim. bizde hırsılzhk için el 
l{esmeğc başlasalar ortalık malullerle. 
kol .. uz adamlarla dolar. 

Fakat ne olur$3 olsun bu sosyal fela
krtle, mutlaka mücadele etmek lazımdır. 

Maamafih içimizden bazıları şöyle dü
ı:ünliyor: Hayat iyileşiyor .. Belki bir za
man rnnra büsbütün iyile~ir ete ortalıkta 
hrr~ızlar aa kalmaz .. 

Belki. . Ümit edelim ve Oekliyelim. 
Rusca:::lan ccvircn: Ferah FERRUH 

senef erdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı J fesiri şaşmaz bir Haç 

olduğunu -isbat .etmiştir, 

ASPİRİN in . tesirinden emin _<;>f mak.J.çİfl 
- ..., t .. 

lütfen .. EB- markasına dikkat ediniz. 
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Hicri: 1357 - Rebiülevvel 11 
Obtıın tlohı• 

4,47 
flllııella batıl' 

19,15 
T'.ııtl ll•hAll oıı. ru.ı11 At:ııa"" rat11 rm-

3,03 12,10 14,05 19,15 21,02 2,46 

Lüzumlu T elefonlaT 
Yangın: 
İstanbul için: 24222, Beyoğlu için: 44644, Kadıköy için: 60020, Usküdnr 

için: 60625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Taraby:ı, Büyükdere,Fenerbalıçe, Kandilli, Eren. 

köy, Karla!, Büyükada, Heybeli. Burg:ız, Kınalı. için: Telefon muhabere memu. 
runa yangın demek kafidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz ,. ,, 36 •• 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. • 
Sıhhi imdad: 44998. Müddeiumumilik: 22290. Emniyet müdftrlüğü: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 - İstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Clbali: 20222. Nuruosma 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60773. 
Havagazi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyoğlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoaıu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 • 101. Kadıköy ciheti: 604'7, 

Denizyolları 
İstanbul acenteliği: 22740.,Karaköy: 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Salı, Perşembe, Cuma günleri saat 8,30 da Tophane 

rıhtımından. • 
Karabigaya: Salı ve Cuma günleri saat 19 da Tophane rıhtımından kalkar 

ve Tekirdağ, Mürefte, Erdek, Şarköy iskelelerine uğrıyarak Karabigaya varır. 
Akdeniz postası: Yarın sabah saat 10 da hareket edecek olan vapur; Ça.. 

nakkale, İzmir. Kuşadası, Bodrum, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, An· 
t:ılya, Alaiye, Mersin, Dörtyol ve P:ıyns:ı. uğr:ıdıktan sonra lskenderune gider. 

Karadeniz postası: Yarın saat 16 da kalkacak olan vapur, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Trabzon ve Rizcyc uğrıyarak Hopaya ·gidecektir. 

Miizeler 
Ayasofya, Roma - Bizans, Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Askerl Müze YO 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hergiin saat 10 dan 16 "l'3 kadar açıktır.) 
Türk ve İslam eserleri müzesi; Pazartesiden başka bergün sııat 1 O dan 16 :rn 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya kadar açıktır, 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurları: Cumartesi günleri 13 de Köstenceye; Salı günleri 18 rle 

Pire, Bcyrut, İskenderiye. 
İtalyan Yapurları: Cuma günleri saat 10 "da Pire, Brendizi, Venedik, Triyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon Müdürlüğü Telefon 23079 
Scınplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 rlc kalkar ve Avrupadan seleni 

s:ı:ıf 7 ,25 le Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diynrbtıkır ve Samsun, 15,30 da 

Esl-:işehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. 
Bu trenlerden sao.L 9 d:ı hareket eden Ankara muhlellti Pazartesi, Çarsamba 

ve Cuma günleri Hııleb Ye l\lusula kadar sefer etmektedir. , 
MÜNAKASA İLANLARI: • 
İnhisarlar idaresi r:ıkı şişelerine mahsus 2900 adet kasa p:ızarlıkla yaptı. 

rılacaktır. Beherinin muhammen bedeli 150 kuruştan 4350 lira Ye muvakkat te
minatı 325,25 liradır; pazarlık 3-'arınki perşembe günü saat a de idarenin Ka. 
bataşlaki levazım ve mübayaat şubesinde olac:ıklır. 

Geçen sene bugün ne oldu? 
* Çekoslovakyada Alman tahrikinin başladığı bildiriliyor. 
• SoYyet erkanı harbiye reisi :Mareşal Tuhııtevski değiştirildı. 
"' İngiltere kralı altıncı Corcun tac giyme ıncr:ısiıni yapıldı. 

Sinema ve Tiyatrolar 
nEl'OCT,U 

Türk 
Sarnu 
Mele le 
ipek 

Sümer 
Alka.:ar 
Sakar va 
Asrı 

Kurtuluş 

: 
: 

: 

.. . 
: 
: 

La habanera, Deli petro, 
RildirmC'nıişlir 

Seviştiğimiz zamanlar 
Mihracenin gözdesi, ve 
Hint mezarı 
rlıldirnıenıiştir \ 
Nevada, içki Irntaktıl:ırı 
Son seyahat. 
Bil el irmeın işli r 
Şanghay, Bay Tekin Af. 
rikada 

* • ~ 

ISTANRUL 
Alemdar : Tehlikeli aşk 
Aıak . Arşın mal alan, Namus. 

lu kadın 
Milli ': Arşın mal alan, Bora 
Feralı ı: Hudut knbramanı, Istık. 

lal fedaileri 
Hild .. Kara altın 
KADTKOY 
Hale : MALAKALI KADIN 

Tiyatrolar: 
TURAN TiYATROSUNDA 

Halk sanatkdrı Na • 
şit, Hakkı Ruşen ve 
arkadaşları Mite 
Pençef varyetesi 

ÖLÜ:\I Cfil,"BERt 
Komedi 3 perde. 

Halk gecesi Local:ır 
100 her yer 20 p:ı
radi 10 12 mayıs nk 
. ,an11 Hamiyet Yüce. 
~es konseri 

IE-P&:atı 
lstanbul Radyosu 
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17 inkılap tarilıi dersi. Üniversiteden 

naklen, Yusuf Kemal Tcngirşenk, 18,30 
Spor senelik bayramı, Konferans, Ekrem 
Ozlemas, yüksek iktisat ve ticaret mekte
binden, 18,45 plakla dans musikisi, 10115 
kon fcrans, Em in önü ha lkevi namına; do
çent diş t:ıblbi Fcyzulalh (diş ,.e vitamin
ler), 19,55 Borsa haberleri, 20 Nezihe U
yar "e :ırk:ıdaşları tarafından Türk mıısi. 
kisi YC lıalk şarkıları, 20,45 lı:ıva rtıporu, 

21 klfısik Türk musikisi: Nuri llnlil 'c :ır. 
kadaşları tnrafından (saat ayarı), :.!l,t5 
orkeslra, 22, 15 ajans haberleri, 22,30 plük: 
la solol:ır, opera ve operet parı;aları 22,50 
son lı:ıberler 'e ertesi günüıı programı, 
23 son. 
BOIWEŞ: 

19,15 cıızbant, 20,05 şarkılar, 21,15 r:ıd

l'O salon orkestrası, 22,45 plakla hafif mü. 
zik. 
BUDAPEŞTE: 

19 sig:.ın orkestrnsı, 20,30 operadan tem. 
sil nakli, 24 c:ız plakları, 
BliRI.I.\': N 

18 plitkla salon müziği, 19 plakl:ı operet 
p:ırı;aları, 20,10 kütük orkestra, 21 rad~o 
orkestnısı, 22 ~eııfonik kon~er, 23,:lO m"
lodilcr, 1,10 rıızbtınf, 
ROM.1: 

20,40 hafif müzik, 22 Puçininin La B.o .. 
hem operasmın temsili. 
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Ananas Kralının 
olmak 

oğlu 
istiyor, 

sinemada meşhur 
fakat ••• 

Milyoner gence 
Hiç bftr stOdyoda 

R ol verilmiyor! 
Hüviyetini gizliyerek Holivuda gitti; bir iki tecrübe filmi çevirdi 
ama .. ne yazık, ğünün birinde tutulduğu aşk milyoner gencin 
foyasını meydana vurdu 

Her genç Holivuta gitmek, büyUk ve 
tanınmıs bir sanatktlr olmak, milyonlar 
kazanmak ister.. Kıvırcık saçlı berber 
çırağından, tuhafiyeci dükkfuunda çalı
şan saticr kızdan tutunuz da kral hane· 
danlarına mensup prens ve prenseslere 
kadar bu merakla yanıp tutuşan bir;ok· 
ları vardır. 

Fakat Holivut bir hayal memlcketıclir .. • 
Oraya gidenler arasında muvaffak ola-· 
mayıp dönenler, yahut dönemeyip sefa
let içinde kalanlar pek çoktur. Muvaffa. 
kiyet kazanmalarm bile bu mavaf fakiyet 
leri ~buk ve kolay olmamı~tır. Sevdiği
niz artistlerin tercümeihallerini okuyu
nuz. Yüzde 99 unun birçok maceralar 
geçirdikten, çok sefalet çeçtikten sonra 
muvaffak olduklarım göreceksiniz. 

Şimdiye kadar yalnız sınemada şöhret 
kazananların, muvaffak olanların hayat
larından bahsedildi. hikayeleri anlatıldı. 
Muvaffak olamıyanlann isimlerini kim 
hatırlar ve onlardan bahsetmcğc kim 
lüzum görür? Tabii hiç kimse... Hayatın 
her ~fhasında olduğu gibi sinemada da 
muvaffak olamamanın karşılığı unutul
maktır. 

Fakat her kaidenin bir müstesnası var 
dır derler .. Bir adam vardır ki, sinema 
aktörü olmak istemiş, bu uğurda &Ok ça
lJiUllŞ çabalamıs, bir türlü meşhur ola
mamı~ ve meşhur olamamakla Ş)hret 
kazanmıştır. 

B u adam bir milyonerdir. Sinemayı 

kendi ·ne mest ek edinmek, bu meslekte 
yalnız §ahsi değerine ve enerjisine güve
nerek muvaffak olmak istiyor .• Halbuki 
serveti arzusunun husulüne mani oluyor. 
Hiçbir sinema direktörü bu .adamın ar
zusunun ciddi oldu&'Una inanmıyor. O

nun kim olduğunu öğrenince tekliflerini 
şaka gibi telikki eôiyor. Onu aktörlü~e 
kabul edecek y~rde kendisile ortak olma
sı, yahut filin §irketinin hisse senetlerin
den bir miktar alması teklifinde bulunu
yor. 

Bu milyonerin ismin Rişar Palmar Si
martdır. Amerikanın en büyük ticare
tini elinde tutan babası ananası: kralı
öır. Havay ndalannda ucsuz bucaksız de 
neaık kadar geniş toptaklan vardır. 

ru,ar daha :küçük ;ken güzel şarkı söy 
lerdi. Sesi güzel denilebilecek derecede i· 
di. Daha o yaştan aktörlüğe merak sar
m~tı. Bir gün lf avay adalanndau ayrıl
mak Amerikaya gitmek, orada aktör aeıl
mak arzusuna düştü ve arzusunu yerine 
"etirdL TJsatro aktörlüğüne ilk defa 
Ka~iforniada !Pasadöno ~ehıfode ba~ladı, 
~ ~liği, ailesinin şöhreti, .etrafm
öa .nıerak ve alaka uyandırdı. Soora 
Nevyork tiyatrolarından birisine girdi. 
.T.alii iburada da kendisine yardun etti. 
Artsk ;ya~ yava, meşhur tOluyordu. 
lriyatrodan baslca radyoda da §arkt söy-

lemeğe başladı. Hatta bir müddet sonra l dı. Niah)•et hakikat meydana çıktI. Bu 
musikili bir piyeste ehemmiyc4n bir rol meydan& çık~ Rişar için güzel bir rek· 
aldı. lam olabilirdi. Fakat nedense i~ aksine 

Nevyorka gelirken mi~·oner · olduğ-..ı- oldu. Hiç bir rejisör meşhur milyonere 
nu gizlemişti. Hakiki hilviyetini bilmi- çevireceği filmde rol vermek istemedi. 
yen arkadaşları, delikanlıya Holivuta Bütün stüdyolar, onun servetinden, is
gitmesini tavsiye ettiler. "Orada çok pa· minden korkuyor gibiydiler, delikanlının 
ra kazanılır,, dediler. Ve lfl.ve ettiler: bütün ricalarına, yalvarmalarına, hatta 

''Holivutta muvaffak olmanız için ne- filmin masrafına iştirak tekliflerine rağ-
niz eksik? Gençsiniz, güzelsiniz, sesiniz men zavallı milyonere en J<üçük bir rol 
iyi .. Bir defa taliinizi deneyiniz. Muvaf bile vermiyorlar. Delikanlı temm~dan 
fak olmazsanız ne kaybedeceh.'siniz?.. marta kadar bir taraftan radyodaki şar-
Delikanlı bu nasihatleri dinledi Holi· kılanna devam etti, diğer taraftan c:tüd

vuta gitti. Orada ilk zamanlarda tali ken yo Utdyo gezerek ufak bir rol aradr .• 
disine yardım eder gibi oldu. Delikanlı Bir türlü bulamayınca, memleketine Ha
Holivutta Nevyorkta olduğu gibi kim ol· vay adasına Honolulu şehrin .. dönmeğe 
du~unu dikkatle gizlemiş ,.e şahsı etra- karar verdi .. Orada babası ve ecdadı gibi 
fında hiçbir şüphe uyandırrnamağa ça- hayvan yeti~ireook. ananas mah51•lünü 
1ışmı~tı. Orta halli blr ailenin ·anma Amerikaya gönderip satacaktır. Hono1u
pan iyoncr olarak girdi, tıpln işsiz kal- lu civarındaki geniş arazide kansile 00-
mış bir aktör gibi elindeki parayı idare rahcr bir Kovboy hayan •asamasın~. iı:. 

ile sarfetınc'e çalışır gibi gözüktü. tediği kadar at sırtında koşmasına bi bir 
NC\)'Orkdaki tiyatrodan aldığı vesi- mani yoktur .. Fakat delikanlr hila sine

kalar stüdyolara girmesini kolaylaştırdı. ma aktörü olmaktan ümidini kesmiş dc
Vc oralarda sözlerinin aJaka ile dinlen- ğildir. Honoluluda kendisiJe görü~cn bir 
mesine sebcb oldu. Delikanlı bir ikinci gazeteciye: 
tecrübe filmi ~evirdi. Rejisörler muvaffak 
olabileceğini kendisine müjdelediler. Ve 
~vrilccck filmin birisinde kendisine kü· 
çük bir rol vereceklerini vaadettiler. 
Rişar bu rolü alıncaya kadar boş dur

mak istemedi. Radyoya basvurdu. Kü
çük ~rkılar söyledi. Bu şarkılar delikan· 
bya Holivudda ufak bir şöhret kazan· 
dırdılar. 

!şte tam bu sırada Rişart a~ık olduğu
nu hisetti. Bu kızın da macerası kendi 
macerasına benziyordu. O da ~üksek bir 
aile kızı idi. O da ailesinin dizi dibinde 
yaşamaktan bıkmış, kendi basma haya
tım kazanmak azmile Holivuda gelmişti. 

Delikanlı ile kız geçen haziran a),nda 
biribirine ırastgeldilcr, seviştiler, sinema
yı film çevirmeği unuttular. Arizona hü
kfuncti dahilinde Yuma §ehrine gittiler, 
tatlı bir balayı geçirdiler. 

Bu eVlenme erkek hakkında merak u
yandırdı. lietkes Risar ismindeki bu a· 
damın kim olduğunu araştırır.ağa başla· 

-Birin~i sınıf Operatör 

1~~~!!:~~$!~~v .. !ı~ 
cerrahisi mütehassısı 

PARIS TIP FAKULTES1 S. 
ASISTANI 

'.Erkek, kadm ameliyattan, dimağ 
estetik ''yüz .. meme, kann burusuk
luğu ve gençlik ameliyatı., 

(Nisaiye ve doğum mütehassJm) 

.Muayene sabahlan M e c c 1 R e n 
8 den 10 a kadar U 

Öğleden sonra ilcretlidir. Tel 44086 
Beyoğlu. Parmakkapı, Rumeli han. ı. 

''Gün gelecek, rejisörler bütün macera
yı ve benim kim oldu..{umu unutacaklar. 
O vakit ben başka bir isim altında ken· 
dimi gizliyerck tekrar Holivuda gidece· 
ğim. Muhakkak orada benimle bir mu· 
kavcle yaparak bana bir rol \'erecek bir 
rejisör bulacağım. O vakit bütün sinema 
!!lemi bu ise ne kadar çok istidadım ol· 
duğunu öğrenmiş olacak,, demiştir. 

"Klor Mağoezyum,, a tenzllAt 
"lkaololit döşeme,, inşaatmda .kulla ruJan klor mağnezyııın addes" 20 

5-1938 tarihinden itibaren inşaat maddelerine mahsus tarife · .mb. • ci~ ~ 
•tııaı di . nın ınn 11\Ismr. 

na.. l e imek suretıle tenzilat yapıl mı§tır. Fazla tafsilat için :ıstasyorilara 
müracaat edilmelidir. (1390) '(2709) 

lt1tanhııl Belediyesi llan~arı · 
• . I 

wesait.ıııakHyo restnindcn olan 'borcundan dolayı haciz al~.na alman Kı. 
;asıer markalı ve ~59 numaralı taksi otomobiH 1stanbul Hekim .Ali Pa.~ 
~tunermcr Sormagır camii avlusunda. 12-5-938 Per§embo günü saat 11 de 
mı* aıttrnna. dle smlacajı ilan olunur. (2719) 

•' 

{ 
Anan.as kralının oğlu, güzel ~ ~ fim.(lt 'llauay ~ 

koşturuyor. 



11MAYIS-19M HABER - Akwn poetu1 11 

r--------,·ı EN G'OZEL 

H•fıunlıluJ ~ rllUtırm· 
- .,, ... ,. ,,. Mal 
etla.lf ÇOCUK ARABA
LARI, ,.. 11' 111.U H "' 

ucuı fiyatlarla "''""· 
BAKER MAGAZALARINDA 

S11"1,,,oitad11. 

Zayi takma diş 
ZA Y1 - 8 mayıs 931 puar stınn Kttıt

hanede mesire yerlnde blr adet alt cene
ye alt takma dlt kaybolmuştur. BOlanla. 
rın aşağıdaki adrese getirdikleri takdirde 
memnun edilecektir. 

Galata: Cl!ımeml!Ydanı t7t numaralı 

ktıhvecl l'uıuf 

l>evren Matıhk 
aşçı dOk~Anı 

Sirkecide Ankara caddesi Antalya an· 
ban karşısında 255 numaralı dükk~ ta· 
kımı ile! satılrkttr. Talip olanJann aynt 
dükkana müracaatı. 

oı, Doktoru 

lvecati P.AKŞi 
Hutalanm beraün aahah ... ı 

10 dan ak,am 19. adar kahul eder. 

Sala " cama ıünleri ... , 14 tu 
ıa.-........-.. 

Adretı ~J Tünel meydan1 
Tenanı cad"-1 betm•• No. 1/2 

Acele satıhk 
apartıman 

Kasımpa~da Tabakhane caddesinde 
23 numaralı Oç daireli ild dairesinde d&'· 
der ve birinde de 6' oda ki c:mıan on bir 
oda. üst katı mupmba dö:eli mutfak. 
bal~ ve muntazam elektrik tesisatı ve 
suyu ha\i apartmıan tlç bin liraya acele 
satılıktır. 

Görmek istiyenlerin Qst kattaki eahip-
lcrine müracaattan. 

274 MART\IZ Dö PJ.lfPAnnR - ----------· -- ... ·------------
la onu çıldırtacak bir ıtkilde tahrik et· 
mit olduğu mJQmdur. 

D'Etyol, kendiıi.'li tep:i ettiği o müt
hiş cazibeye mukavemet ettığl ane k~ 
dar Damyenin qla iıte böyleydi. 

Billhare, duydutu dehfd ve infialin 
tesiri altında D'amyen kendisine ldcta 
ceza vermek ve hatasını tamir etmek 
istcıdi. Bunun üzerine bu aık ,eskisi ka.. 
dar carilı blmakla beraber, veçhesini 
dcjfütirdi, inceldi, tama.miyle sanaıtı •• 

Sarsılmaz bir iradeye malik olan bu 
adrım, irtlklp etmek üzere bulunduiu 
bir cilrümden dolayı iendisinl cuatan
dırmık için, kalbindeki bütiln bialeri, 
sadece ışkı bırakarak, E6küp atmağa 

kadirdi. 
tıte böylece, zamanlı>, bu afk, her 

in3anda mevcut mütemmim ihtiraalar· 
ıdan temizlenmtı Ye Damyenin kalbinde, 
sonsuz bir sadakat ve ferağatınesle 

yoğrulmuı ve tcmhı ve kuvvetli bir 
aıktan baıka bir §ey kalmt•rruıtı. 

Bu vaziyet dahilinde, cidden yükaek 
bir hisse ulaımıı otan Damyen, timdi 
bUyük ve hakh bir cururla, kalbinde 
emsalsiz derecede uf ve temi% bir his 
beslediğini kendi kendine .By1eyebiti • 
yordu. 

Ve Jan, yanın4a, fevkalheter fedai
Jiklere hazır .. Ve bir tek ipretife, canı· 
nı vermefe kadir bir insan bulunöu~u. 
nun farkında değildi. 

Fakat bu adamın •Jln, b5yle yülaek 
bir phikaya eritmlı o~a beraber, 
d'Etyola kar'fl hisleri büsbtıtiln değit
mit ve ona müthl! bir Jdn bnlemeğe 

başlamııtı. 

tnıiyakı • daha dofrusu aıkı - ona, 
d'Etyolun genç lradınm en mUt1Ut düı· 
manı oldufunu ve onun uadetine mü· 
:manaıt ettlflni tayHlyordu.. Bunun 
~de Daınyen, d'Etyoldan bOtiln kuv. 
ntiyle nefret ediyordu. 

Jmrn ortadan kıybotaıu onun göıle
rtnden bçmamrttJ· 

D'EtyoJ, ba taıayyüp bldiletini bü-

)'iık b!r sükunet ve hatta memnuni-
yetle karıılanmast, Damyenc, genç 
kadın ıçın bir endite veriyor ve 
efendisine karıı olan kini bir kat 
daha artarken, bir f c&karlılC 
yapmak ihtiyacı da ona mUthiı bir ibti~ 
yaç gibi görünilyordu. 

Böylece Damyen, d'Etyolun tahriki 
Uı:erine, daha kr.sa bir müddet evvel, 
elinde kamasiyle, kraJJa Janrn arasına 
girmeğe umctmiJ gibi görünürken, 
bu defa, Janın saadeti namrna, krala 
klSle olmağa hazırdı! . , 

Demek oluyor ki, parasının, ve zeka· 
sınm kuvvetiyle, kendisine sok kıy

metli bir yardımcı bulduğunu ~anneden 
d'Etyol, hakikatte bir düıma.n kazan • 
mıştı. Bu düşman çok müthişti, çünkü 
yanındaydı ve çünkü, tecrübesi saye· 
sinde, onun maksatlarını öğrenmiı bu
na mukabil kendi kalbindeki tahavvülü 
ıezdirmemiıti .. 

d'Etyol'un. s<cray önünde araba.Eın

dan irdiği esnada, bazı emirler verdiği 
bir hademe gelip Damyene hazır bu· 
lunmasını ve efendisinin kendisine ih· 
tiyacı olacafını söylediği uman, o, İ§. 

te böyle bir haleti ruhiye i~inde bulu
nuyordu. 

Damyen bu haberi al ncaı ilrperdi ve 
d'Etyola karJr nakabili ictinap müca. 
dcleye hazırlandı. 

Nihayet "onun,. ne olduğunu öğrc· 
neceğl için, efendisini büyilk bir heye· 
can içlride bcktemeğe baıladt .. 

Bu aralık d'Ety~t. hülyalNtnrn yıkı
lıp mahvolmasmın verdıği mlithit bir 
sarsıntı içinde sarayı terketmittl ve ar. 
t1k dUJ{lnecek kuvveti bite kendinde 
bulamıyordu. 

Kendisini arab~ına atmI]tı ve içinde 
bir tek arzu vardı: 

En korkunç hakaret ve inkisarı ha
yıne karşılattığı bu yerlerden kaç· 
mak. 

Vahti bir ıesle arabacıya: 

• 

1 
Sağlam 
dişler 

Hayatında, sıhhatmda, saadetinde, te
mel taşıdır. Çünkü sağlam di~er, insana 
sıhhat. neşe güzellik \C c:aadet \erir. 

RADYOLiN 
ile fırçalanan dişler inci gibi güzel ve 
sağlam olur. Sağlam disler midenin sağ
lamh~nı, sağlam mide de vücudun sağ-

lamlığını temin eder. 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra muntaza
man diılerinizi fırçalayınız ! 

Satıhk otomobil 
Esex markalı husust 928 modeli az 

kullanılmıs. lacivert renkli yeni, maro
ken dOeeme -' kişilik, tabanca boyalı 
dört (4) şişe benzin ile 140 kilometre 
yapar. 

Gönnek istiyenler Taksim Merkez ga
rajmdn Hüc;eyine miiracaat. (V.P.2127) 

MARK!Z DO POMPADUR 

----------------------------------------------..... -----------~ şiyle d'Etyolu işaret etti. 
Bunun üzerine Berrye, sanki ıd'Et· 

yolu henüz görmil§ gibi ona doğru dön
dü ve onu, istihfafiıniz bir tavırla süz· 
dükten s~nra ayni istihfaf imiz setle: 

- Mösyö mü?. 
Dedi ve bu mösyöyle alakadar olmak 

tenezzülünde bulunmuyormuı gibi ona 
arkıısını döndü ve krala hitaben ilave 
etti: 

- Şu halde, rahat nefes atabilirim .. 
Kellem pek tehlikede de&il .. 
D'~tyol bu 6akaret kargııında ürper· 

di ve fazla cesur bir adam olmaım.ıkla 
beraber, polis müdürüne do&ru bir a. 
adını attı, bu cesurane hamle öniinde, 
Berrye de. müstehzi bir tavırla ona 
bakmakla iktifa etti. 

Kral: 
- Gülmeyin, Berrye ..... 
Diye tekrar söze baıladı ve buna rağ· 

men kendisi de müstehziY'»Oe gültimsi
yerek ilave etti: 

- Gütmeyin çünkü .. Mesele çok cid
didir. 

Sonra, on beşinci Lui, 1'iddetinden 
tırnaklarını avuçlarına batıran d'Etyo. 
la dönerek: 

- tıte polis müdürü, mösyö! Rica 
ederim, bize söylediklerinizi polis mü
dürüne tekrar edin .• 

D'Etyol mahvolmak üzere bulundu
ğunu hissediyordu. 

Buna rağmen, blltUn iraide ve eeaa • 
retini toplayarak Berryenin kartısına 
dikildi ve metin bir sesle §Öyle dedi: 

- Sir, sizden adalel İ.'Stı!me~e gel-
dim .. 

Kral ciddi bir tavırla cevap v&rdi: 
- Kimi itham ediyonıunuz, mösyö? 
- Bu adamı .• 
D'Etyol bu iki kelimeye, sesindeki 

bUtün istihfaf ifadesini katmIJ ve ayni 
zamanda elini, tcbdit1clr bir tavırla 

Berryeye ıdoğru uzatmııtr. 
Kral, d'Eyolun sör'ediği bu iki keli

me üzerinde israr ederek: 

- Bu adam, polis müdürüdür, mös. 
yö, dedi, bunu aklınızdan çıbınama
ru.z aizin için hayırlı olur. 

D'Etyol ithamında israr ettiğini gös
terir bir tavırla e&ildi. 

- Pek11l, mösyö, polis müdürünü 
neyle itham ediyonıunuz: 1. 

Dehıet içinde titriyen, fakat partiyi 
artık yüzde yüz kaybettiği ana bdar 
oyununda devam etmek azminde bulu
nan d'Etyol ayni metin SC6le cevap 
verdi: 

- Mösyö Berryc'yi zevcem Jan Lö 
Norınan d'Etyolu kaçırmak ve kaçırt -
makta itham ediyorum. 

l{ral gülerek: 

- lşte yakalandınız, Berrye, ocai .. 
Sizin gibi ciddi bir insandan bunu kim 
beklerldi? İnsan ne kadar da yanılabi • 
liyormuı, canım .. Eh 1 Mösyö Berrye .. 
Mösyönün ithamını duydunuz .. Şimdi 
cevap vcrucksiniz?. 

Bcrrye mükemmel bir infial ta.vn ta
kınarak: 

- Ah 1 Sir. dedi, ümit ederim ki kral 
beni b5yle .. GUlünc bir ithamdan ken
dimi tenzih etmek mecburiyetinde lx· 
rakmak suretiyle bana hakarette bu
lunmaz .. 

Berrye, bu sözlerle beraber, d'Etyola 
hakaretamiz bir nazar atfederken, o 
da bütün cesaretini toplayarak tehdit -
ktr bir tavırla 'bağırdr: 

- Mösyö! .. 

Kral ıakin bir •esle: 

- Şikayetçi .mösyö, biraz daha sa. 
kin olun, canım .. 

Dedi sonra, Berrye'ye !dönerek ude
ce il!ve etti: 

- Gelsinler r. ı 
Berrye, kralın bu emrini tcıritat 

memurlarından birisine bifcliroi ve ka
pılar açılarak, saray ncdlınleri içeriye 
girdiler. Bunun üzerine kral, d'Etyola 
vermek istediği ders için, kafi derecede 
şahit bulunduğunu görünce, .cnıcıı dön-
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urbinli GeneratUr 
1 İJir kilovatlık T urbinli jeneratör " İ Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirki 

S STEM Fabrikasında 

Kuru Sistemi s. s. c. i. 
Yüksek 

Fabrikaları mamulatından 
keyfiyette malzemeden 

imal olunmuştur. 

idareli ve ucuzdur 
Mufas~al malamat almak için: Telefon: 4~262 müracaat ediniz. 1 

~~~~~~~~ ...... ~ ................................. ı .. 

yapılan KELEBEK mar 

Koıtr -Plı~lı 
Çarpılma, çatlama, kabarma ve s 
gibi hiçbir arıza göstermez. 

•-,.._ADEM i • 
1 K T .. 

1 DAR~-• 
·~ ~ ~Ki)IE.\S{fı.\\~~ Kontr • plAklar bu gibi arızalar 

karşı garanti ile satılır. 

H OBi 
KIZIL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
KonAııır - plAklar stok olarak her uman mevcuttur. 

SATIŞ YERLERi: 
tstanbulda.: RÜŞTU MURAT OGLU, Mahmutpaşa Kürkçil Han N 

28 !SAK P1LAFlDtS, Galata, Mahmudiye caddesi No~ 2 

fabletlerı t-.er ~czanede araymız. • Posta kutusu 1255 Hormobln ı -· Ankara'da: VEHB! KOÇ Ticarethanesi. 

~lll __ rınıll~IOOml_ffl_llllllRlll'&mıııı•~~I-, p- Mideniz bozuk, diliniz paslı , 

~ KABIZ 
tzmirde : KARL HORNFELD 

İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL,. Ke.restecller• 
:YUSUF ve KADRi 1ŞMAN, 
ŞABAN MAllMUD KOKNER. 

Samsunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. 
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dü, cid~i ve teHditkfir bir tavırla şöyle 
dedi: 

- Burada söylediğiniz affedilmez 
sözleri, :sizin şuurunuza dokunan ıstı: .. 
raba atfetmek ve bunlan unutmak isti
yoruz. Fakat bir dahıa lbunlar tekıerrilr 
etmesin, efendi .• Bundan daha hafif eu~. 
lar için Bastiy hapisanesinde çürüyen
ler var ••• Bunu aklınızdan ç.rkarmaym t 

V c betbaıht d'Etyol beyninlden vurul
muşa dönerek sendelerken, kral Bcrrye
ye dönerek ilave etti: 

-Mösyö Berrye, ümit ederim ki , 
bu betbahtın münasebetsiz 6Özlerini u
nutunsunuz .. 

D'Etyolun çehresi mosmor kesildi. 
Berrye de hürmetkar bir tavırla ce

vap verdi: 
- Sir, Majesteleri, bunları unutmak 

filicenaplığıru göstererek bana nümu • 
nei imtisal oluyorlar • 

Kral tekrar d'Etyola dönerek devam 
etti: 

- Fakat hepsi bu kadar değil: Başı
nıza gelen felaketten dolayı size yardım 
etmek istiyoruz, Berrye, bu betbaht 
zevce, sevgili kadını bulmak husunlda 
yardım etmeli. . 

Berrye kısaca cevap verdi: 
- Sir, Majestelerinin emirlerine a-

madeyim. 
Kral memnun bir tavırla: 
- Çok iyi! • 
Dedi ve sonra d'Etyola dönerek de

vam etti: 
- Gidin, mösyö, rahat rahat gidin, 

talihsiz zevc .• Polis müdürü zeki ve di
rayetli bir insandır. Ve sevdiğiniz ka
dım bulacaktır. 

D'Etycl, ezilmi§ ve bitkin bir halde, 
ıen:dcliyerek dışarıya çıkarken, kral 
onun duyabileceği bir ses ve sahte bir 
merhametle ,etrafında toplanmış olan 
•dimlere şöyle diyordu: 

- M'5sy~er, mO!ıyö d'Etyola •ıcıym .. 
Zevcesini kaçırmışlar .. Perestiş ettiği 
sevgili zevcesini... Bu ıstırabın zavallı i 

adamın beynine vurmuş olmasından çok 
korkuyorum. 

Bu ıözlcr üzerine, ınediml,er hemen,, 
sari bir hastalığa müptela. bir adamd'aıri 
kas;xyorlarmış gıöi, d'Etyolun önünden 
çekilerek ona yo1 verdı1er, o da çehresi 
mosmor kesilmiş bir halde, kafasınkia 
şimdf<len korkunç intikam projeleri ku. 
rarak ve bi'r sarhoş gibi t>allanarak dı

. şarıya çıktı. 
Bunun üzerine kral, nedimlere doğ· 

ru dönerek: 
- Mösyöler, dedi, gidebilirsiniz ..... 

Berrye, siz kalın.. Korıu§acak1ammz 

var. 
Oda derhal boşaldı ve kral Berryeyle 

baş başa kalınca şöylt dedi: 
- Bana öyle geliyor ki, buradan çı· 

kan namuslu zevci en fazla üzen şey, 

zevces.ini benim kaçırmamış olmamdır. 
Berrye cevap verdi: 
- Ben ayni şeyi düşünüyorum, Sir '• 

VII 

DAMYEN'IN DOŞONCELERl 

Bu hikayede vuku bulan hadiseleri 
sırayla anlatmak mecburiyeti, bizi bir 
müddet için, okuyucunun şüphesiz U• 

nutmadığı mühim bir şalnıiyeti, gölgede 
bırakınağa icbar etti. 

Daima mahzun ve son derece esra
rengiz bir adam olan Fransua Damyen-' 
den bahsetmek istiyoruz. 

Damyen, d'Etyolun hizmetine gir
dikten oonra hep meşguliyetsiz kaldı: 
Çünkü, yeni efendisinin kendisine söy
lemiş ol:Iuğu veçhile, vazifesi, hiç bir 
şey yapmamaktan ibaretti. 

Maamafih Damyen, kendisine güç 
gelen bu hareketsizliğin biridenbire kesi
lebileceğini ve taaliyete geçmek üzere 
daima hazır bulunması lazım geldiğini 
biliyordu. Bu ani faaliyetin mahiyeti 
ne olacaktı? Bunu henüz bilmiyordu. 
Yalnız şunu pekala biliyordu ki, efen-

• 

' 

MARK!Z DO PÖMPADUR l63 
------------------------.....:-------------------------------------disi, hizmetine müracaat ettiği gün, 
müdahalesi korkunç olacaktı .• 

D<Jmyen, düşünceli, fakat azimk:ir 
ve her şeye hazrr bir halde bekliyordu. 
· Fakat, onun vücudu atalet içinde bu
lunmakla beraber zihni mütemadiyen 
meşguldü. · 

Kah tatlı, kah zalim bir çok ldüşün. 
celer: Mütevazi ve tamimyle menfaat
siz aşk, korkunç kin, sarsılmaz sadakat, 
sonsuz ferağatinefs düşünceleri, çılgın 
zihninde çarpışıyor, çaprazlamyordu. 

Şayanı hayret bir zihin faaliyeti bu 
z.ekayr daima uyanık tutuyordu • 

Damyen, d'Etyolun kendisini elin
den tutarak, ''onun,, kapısına kadar gö
türdüğü korkunç - ve ayni zamanda 
tatlı - geceyi hatırlıyorldu .• 

Betbaht adam, orada geçirdiği işken. 
ce kadar mustarip saatleri hatırlMıkça 
hala ürperiyordu. 

Alçakça bir şekilde, maruz bırakıldı
'ğr cazibeyi hatırladıkça dişleri gıcırdı
yordu. 

Fakat, korkunç efenldisinin, korkunç 
"düşüncesini vaktiyle sezebilerek, tam 
cinayeti irtikap edeceği zaman, zekası
nın hislerine galip geldiğini ve cazibe
ye tam zamanında mukavemet ettiği • 
ni hatrrlaıdıkça büyük bir gurur hisse
diyor ve o zaman başını vakur bir tavır
la yukarıya kaldırıyor, renksiz gözle
rinde, canlılığın kıvılcmu beliriyordu .. 
• Ve kimbilir?. Teşvik 'VC tahrik edil -
diği korkunç suçu işlememekle, belki 
de bilahare mevkii file konması düşü -
nülen alçakça bırzı pr.cjeleri de namuım 
sayesinde, sekteye uğrayacaktı. 

Bu teskin edici düşünce üzerine, için. 
de beliren sonsuz sevinç ve saadet, ıstı
rap ve muammanın garip bir şekle sok
tuğu çehreye adeta güzellik veriyor
pu. 

Ve alçakça bir şekilde, uyutularak, 
bir şikar gibi kendisine teslim edilen 
buna rağmen hürmet gösterdiği bakir 
mabudenin etek ucunu, diz çökereıt öp-

tüğü dakikayı, o unutulmaz dukika~ 
hatırladıkça, ekseriya düşünceli ve 
meş'um 'bir halde bulunan yüz çirgilc
rinde, sonsuz bir tatlılığın ifadesi beli. 
riyordu. 

Damycn bir filozof veya derin dü
şünceli 'bir adam değildi. Cahil bir a
dam olduğunu d'Etyora bizzat itiraf 
etmişti. 

Fakat güzellik, iyilik, doğruluk ve 
mertlik hisleri onda insiyaki Dır 1ekilde 
mevcuttu. 

Damyenin düşmesine, adl bir adam 
olmasına ramak kalmıştı; Ve bu zaaf 
anrru, sanki hakikaten müth~ bir kaba
hat işlemiş gibi, ürpererek ve vicdan a
zabı duyarak hatırlıyordu. 

O zamana kaldar, garip ve muammalc 
düşünceler içinde yaşamış olan bu 
mUnzevi ve basit adamı ateşin bir Thti
ras sarmıştı. 

Janı gördüğü andan itibaren, genç 
kadın onun kalbine bir fatih gibi gir. 
miş ve bu andan itibaren Damyen'in 
haıyatı taayyün etmişti. 

Vakia, betbaht adam, gizli<:e percsti§ 
ettiği kadınla kendi arasındaki aşılmaz 
maniayı biliyordu. Fakat bundan ne 
çıkar? Fab>t: yabani bir kır çiçeğinin, 

yüzünü güneşe doğru çcıvi'rmesine mi
ni olmak mümkün müldür?. 

Damyen, muammalr .ruhiyle kalbin) 
sarmış olan hayatın ilk ve derin afkiylı:ı 
sevdiği giizel mahluktan hiç bir ıeY, 
beklemiyordu. Buna rağmen muhayyi
lesi, kalbi, bütün bilgi ve düşünceleri 
hep onuntaı me!}guldü. 

Hiç bir şey ümit etmiyci:du. Buna 
rağmen aşkx ve kıskançlığı müdiı§ de· 
necek kadar şiddetliyldt 

Kimbilir, beliti de, bu his onu, biı: 

gün, mabudesine el aurecelt olan hcx: 
hangi bir imam öldürmeğe kadar aevkJ 
edecekti! •• 

Bu derin kıskançlık Hanri D'Etyolun 
keskin nazarlarmdan Raçmamıştı. Nite. 
kim canavar zevcin, iblisane bir zektY,• 


