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lngiltere ile 
iktisadi 
anlaşma 
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tlln işleri Tel: Z0335 

Fransızlar 
ne demek 

istiyorlar ? 
Halayda mandasını idame etmek isterse Misafirimiz istiklal mar§'tnı 'dinlcrlicn ve ırsl;crı lcftiş eaerken ... 

Fransa, cenevre taahhütlerini Yugoslavya Harbı·ye 
hiçe saymış olacaktır 

Fraosadao Böyle bir hareketi biç umma- N b b h ld • 
ma~~a ve ummak .da fstemem:kle beraber azırı u sa a ge 1 
Boyle hır vazıyette • . 

Türkiye harekatında General Marıç bu akşam 
serbest kalacaktır Mü!;!~~ug~.~i!~~nle Ankaraya gidecek 
Hatayda seçime hazrrlık mahiyetin

de olarak yapılmakta olan kayıt ve tes.
cil işinde çevrilen tiirlü dolap ve ma
nevralara rağmen Ti.irk ekseriyetinin 
tezahür etmesi, menfaatleri hakikatin 
ortaya çıkmamasında olanları şaşırtmışa 
benziyor. Onlar bu şaşkınlıkla nihr•yet 
baklayı ağızlarından çıkartmışlar ve ne 
istediklerini açıkça ortaya koymuşlar
dır: Seçim tehir. ve Hatayda Frcnsız 

mandası idame ~ilmeli imiş 1 

İşin şayanı dikkat tarafı bu fikrin, 
ll'ranaı.zların naıir.i cfkan o larak bilinen 
"Oryan,, gazetesi tarafından ileri sü
rülmesidir. 

-..... ...................... ""'-" _______ , 
Vekiller heyeti 
Mareşal Fevzloio 
iştirakile toplanarak 

MtYırnınm 
kaı ıraroaır veırdft 

Ankara, 16 (A.A.) - Vekiller 
Heyeti bugUn saat 11 de Başve· 
kil OclfH Bal·a ı·'m bu~kanlığnuln 
Ilüyllk }~rkAnıharbfye Reisi Ma
reşal Fevzi Çakmnk'm da iştirak 
c t tii,",'1 bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıda bazı müWm muk arre-Türkiyenin, H~taydaki Türklerin 

1 hukukunu siyanetten, hele bu hak bey-
~ Deuamı 8 incide ___ ..... __ _... ..... _..._ __ ,, 

Vergilerde tenzilat 
939 da başlıyor 

Kazanç, buhran ve muvazene 
vergileri bir vergi hal!nde 

birleştiril yor 
Ankara 17 (Hususi)ı - Hükfunetin, vergisi ve hizmet erbabından alınmakta 

yergileri hafifletmek hussuundaki çalış- olan buhran, muvazene ve kazanç vergi
malan sonunda, maliye vekaleti tarafın. leri, "kazanç vergisi,, ismi altında bir
dan hazırlanmış olan 337 maddelik ka- leştirilmiştir. 

nun la.yihası Meclise ·verilmiştir. Layihaya göre, memurlardan 200 lira-
Layihada bina, arazi, hayvan vergi- ya kadar maaş alanlar, kanunun tatbiki

leri, kazanç vergisinin muhtelif meslek ne başlanacak olan 939 mall senesinde % 
erbabına tatbik edilen şekli, madenler ~ Devamı 8 incide 

Fransa bu ay 
400.000 k ilometre· murabbalık hir araziyi 

sessizce ilhak etti! 
Bu arazinin mesahası ltalya, lsvlçre, 

Bel(;lka ve Dolanda toprak larınıo 
mecmuuna müsavidir 

Bu ay içcrsinde Fransa, gürültüsüz. 
cc ve bir cl:ımla bile kan dökmeden, 
4.00,000 kilometre murabbaı genişli. 

ğinde araziyi resmi gazetede çıkan 
bir kanunla, Fransız topraklarına il· 
hak etti. Bu arazinin sahasr, Italya. 
İsviçre, Belçika ve Hollanda toprakla
rının mecmuuna müsavidir. Bu ka -
nun Adeli topraklarının hudutlarını 

tcsbit ediyor ve bu memleketin Fran. 
saya ilhak edildiğini resmen ilan edi
yor. 

Bu havadis dünyoom dört bucağına 
tekrar yayıldı ve her tarafta ba~ka 
başka akisler uyandırdı. Büyük Bri. 

Devamı S incide 

ve bahriye nazırı general Mariç bu 
sabah şehrimize gelmiş ve merasimle 
karşılanmıştır. Misafir generale, husust 
kalem müdürü albay Yevromoviç ve 
Yugoslavyanm Ankara elçisi Acc.moviç 
de refakat etmekteydi. 

Sirkeci istasyonu Yugoslav ve Türk 
bayrakları ile süslenmiş, selam resmini 
ifa edecek olan bir askeri kıta peronda 
yer almış bulunuyordu. 

Ekspres, gara girince, general Mariç 
S Devamı 4 ünrüde 
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geni geliniIJ. 
hatıraları 

Meşhur Fransız romancm BAL -
ZAK'm bu eserini, elimizde olnu
yan bir gecikiştcn dolayı, okuyucu
larımız yannldan itibaren takip et· 

§ meğe başlıyacaklardır. Evvelce de 
i yazdığımız gibi, bu kuvvetli romanı 
e dilimize çeviren arkadaşnruz Nu
S rullah Ataçtır. . ··--.. ····-···-....... -........ . 
Franko , gene

r a llerile 
geçinemiyor 
Spiker general de 

gözden düşmüş 
Frankonun kıunandanlarmdan Ara

gon cephesi kumandanı general Yague 
nin tevkif edildiğini, ingilizce Deyli 
Herald gazetesinin bir haberinden 
naklen yazmıştık. • 

Ayni gazete yine Frankonun ku. 
mandanlanndan, sevil r adyosunun 
meşhur spikeri Keipo de L anonun da 
"gözden dÜı'Jtüğünü,. haber veriyor. 

''.General Ke'ipo de La.nonun bütün 
umumi yerlerde bulunan resimlerinin 
indirilmesi hakkında emir verilmiş -
tir. 

Ccncral Mariç istasyondan çıkarken • 

Cumhuriyet bayramına hazırlıklar 

Af üD3ıno 
li1ril QJI lh1 t ~ oın e o 
Komşu ve dost Devlet Reisleri ve 
Başvekilleri Cumhuriyet bayramı 

merasimine davet edilecekler 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü için, başta parti te§kilatı olduğu halde bü· 

tün alakadar teşekküllerde hazırlıklara ba~ lannn~tır. En büyük bayramnnızın bu se
ne fevkalade bir surette kutlulanması mukarrerdir. 

Aldığımız malQmata göre, on beş ya şına girmekte olan cumhuriyetimizi kutlu .. 
lama merasimine bu sene de dost memleketlerden heyetler davet edilecekdir. Kom .. 
§U ve dost devletler reislerinin ve ba~ekil lerinin de cumhuriyet bayramımızda bi .. 
zim muhterem misafirlerimizin ba5ında bulunmaları için davet ve tertibat hazırlık .. 
lan yapılmaktadır. Gene ö~rrendiğimize göre, cumhuriyetin on beşinci yıldönümü 
münasebetile bir af ilam İ§İ de tetkike alı nan mevzulardan biridir. • 

Japonların 636 tay~ 
yaresi düşürülmüş. 

LltD~~;:;l~ncide Şimal ve cenup Japon orduları· 
G·zıi teşkilat nın b:rıeştiklerini Çinliler 

Par.ameoter rej.mi yalanhyor 
devirmeğe kalkışmış Hankeo, 17 .(A.A.),- Cenubi Şantung Çin kıtaatınm seri hareketleri yüzünden 

Berut, 16 .(A.A.), - Polis, şimdiki par- Çin ordusu kumandam, Çin ajansının hiçbir tesir yapamıyorlar. 
lamentonun rejiminin ilgasını istihdaf harp muhabirine beyanatta bulunarak Diğer taraftan Japonlar tanklar da kul· 
eden ve doktor Şalfudun idaresi altında ezcümle demiştir ki ~ }anmamaya başlamışlardır. Japon tank· 
bulunan bir gizli teşkiJatı meydana çı- "-Harp uzadıkça Japon ordusunun !arının Çin müdafaa hatlarında ya ter .. 
karmış ve yapılan araştırmalarda bir çok maneviyatı bozuluyor. Çin ordusunun tip olunan ağlara düşüp kalmalarmdao, 
•lalı ve mühimmat yakalanmıştır. 40 maneviyatı ise hergün daha ziyade artı- yahud da tank müdafaa toplan tarafın· 

kişi t evkif edilmiştir. Bu sırada b:ızı l yor. Cephemizde J apon tayyarelerinin dan tahrip edilmelerinden korkuyorlar. 
kanlı hadiseler olmustur. Polis seferber fili tesiri hemen hemen yok gibidir. U- Buna mukabil Japon topçusu çok t~ 
halindedir.-'" zerlerimizde arılar gibi uçuşu}:orlarsa da ..-: Devamı .'f üncüde ' 
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Süµısa 

ltalganın dış 

politikası 
Musolini Ansaldo fabrikasında otuz 

beş bm tonluk "ımpers,. yaru "ımpara
torluk,. namındakı zırhlının iışıwıa 

başlanması muna~betılc l..enOvada &>y

ledıgı bır nutukta İtalya dış po ıtıka.illll 
izah etmiştır. lngıltere ıle ımzaıanan ıti
lAfın ve Bitler tarafından yapılan ziyare
tin bir nevi maabadi sayılan bu nutuk, 
htr tarafta alaka ile beklenmekte idi. 

Musolini, nutkuna, 11 mart hMisesi
nin izahile başlıyor: Faşist lideri, AYuS· 
turyanm Almanyaya iltihakını, Alman 
milli birlik hareketinin Zaruri bir neticesi 
olarak kabul etmektedir. Ve bunu böyle 
telfildd ettikten sonra da yeni Alm~n • 
ltalya dostluğ\inu, her iki milletin birli
ğine kavuşması i~in engel olan eski Ha
bsburg Avusturyasının mezarı üzerine 
kurmaktadır. 

Filhakika Habsburg Avusturyası, 1815 
$elleSinden sonra yamn asır, §imalde bu
günkü Almanyarun nüvesi olan Prusya. 
cenubunda da bugünkü ltalyarun nUvesı 
olan Piyemonte ile mücadele halinde idi. 
Bu wıeler içinde ltalyanlar milıt bir
liklerine kavu~ çalı§tıklan gibi, 
Prusya da Avusturyayı Almanyanın 

bünyesinden atarak cermenleri kendi li· 
derliji altında toplamak istiyordu. Bu 
pye birliği, Almanyaya kaf§I m~terek 
harp yapmıya kadar götürdü. Sadova Al· 
manyaya orta Avrupa hegemonyasını 

verdiği gibi, ltalyaya da Venediği temin 
etmi§ti. Bundan sonra Almanya ile ltal· 
ya, kaJ'§ılannda Fransayı gördüler: 0-
'°1ıd1 Napolyon Fransası, cenup billdl
metlerinin Almanyaya iltihak etmelerine 
mani oldulu gibi, Roma'nm ltalya tara
fından i~galine raıı değildi. Bunu da 
1870 muharebesi halletti. İ~te Murolini, 
1815 ile 1870 seneleri arasında Alman
yanm İtalyanm Habsburg Avusturyası
na karşı birlikte >'Ürüdilkleri bugünleri 
anarak yeni Alman • ltalya dostluğunu 
bu temel üzerine kurmak istiyor. Demek 
istiyor ki, nihayet Avusturyanın on bir 
martta iltihakı da b~ biribirimize bağlı
yan bu mefkfue yolculuğunun gaye>>e 
varınastndan ibarettir:. 

' Musolininin izah ettiği bu tarih malQ
matı hakikattir. Fakat hakikatin hepsi 
bundan ibaret değildir: 1870 harbinden 
sonra artık Alman 'imparatorluğunun, 

Habsburg Avusturyasmı ittifakına aldı
ğım ve Avusturyanm elinde bulunan cer
menlerden gayri milletlerin - ve bu arada 
!talyanlann • imparatorluktan ayn!ma
malan, Avusturya kadar da bir Alman 
meselec;i halini aldığını unutuyor. BOvük 
harbe kadar sfiren bu devir içinde ltal· 
ya, Avrupa dmndakt meselelerde >\lman 
ya ne beraberdi: fakat Avruna içinÖPKİ 

m~vazenede Frnnsava ba~lı fdi. 1880 
senesivle 1914 senecrl aramtda Italva drc: 
po1ittl·asr. Franc:a ile /\ lrıı::t"va :mıc:,nrl::ı 

sallandı durdu. Cermenlerin elinden Tri
y~tevi. Tim1ı1 almak dGşilncesiyle Fran
saya meyletti. 

Afriknr'a ~eniıdemek kin de Avuc:tur· 
ya ve Almanyanm ittifakına girerek 
"Oclü ittifakı,, kurdu. 

BUtQn bu yıllar içinde İtalya devlet a
&mlan, Atmanyaya k~ı ittifak bağ
lannm sağlanl®ndan, Fransa ile olan 
lfıtin kardeşliğinden ve lngiltere ile ana· 
nevt dostluktan bahsettiler. Her Qç tara
fı da korumak için söylenen bu sözler
den canı sıkılan imparator ikinci Vilhclm 
bir gün demiş ki: 

- !milde bir adamın iki adama birden 
hizmet edemiyec~i yazılıdır, Halbuki 
f talya hariciye vekilinin on nutkundan 
anlıyorum ki ttaly:ı. o~ tarafa .birden hiz
met etmek istiyor. 

Cenova nutku. ttalyanm. bir defa daha 
.bu ikf ~ hattA Qç tarafı koruma !!iyasc

Dtvamr 4- ünrüde 
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a<dlının, lh netinin oırfcaya · çolkmasontdlan · 

crktt:uAu IÇDDıl cnn y 'ltl ışu dDğl sanıOoycır 
Kocasını ıehıru· 

yen kad.m-
Bu, 'l:I yaşında ve 

Emma isminde bir 
Jngiliıdir. KocaSJ 
Levis Sandford bun 
dan iki ay kadaı 
evvel ölmüştür. 0-
lünün gömülmesi i
r;ın alınan raporda, 
adamın tetanostan 
5ldüğü yaıılmakta

drr. 
Halbuki bir beledi· 
ye doktorunun mu· 
aycnesinde, ~ınm 

Canı kadın Emma eUpheli görülmüş ve 
Halbuki bir belediye doktorunun mu· 

:ayenesinde. ölüm ~üpheli . görülmüş vt 

morga sevkedilmiıtir. Muayene netice. 
~nde Lcvisin zehirlendiği anla~ılmıtşır. 

Adam zehirlenerek ölmüş, daha doğ
nısu, öldilrülmQ§tQr. Çijnkü, 'vücuttaki 
zehir, .'istriknin,. denilen şiddetli bir ze
hirdir. Ve aunun birisi tarafından, ye. 

meklerine kan~tınlarak yedirildi~ mu
hakkaktır. 

Kim öldürm.Q§ olabilir? 

Bu 6Wlle ilk verilecek cevap '1Cansı,.. 
dır. Fakat, Emma ile Uvisfn gayet iyi 
geçindiklerine herkes o kadar kanidir ki, 
kimse böyle bir §eyden. §Üpheyi caiı ıör
mOyor. Bununla beraber, yapılan derin 
tahkikata ralmen, f{lphe edilecek kimse 
bulunamıyor: Kendi halinde bir adam o. 

lan LeviSin ne aoparu varaır. ne de mı. 
rasma korunak istiyen hmnu akrabası. 

O halde, kansından §Ophe etmek IA-
mn. . 

Bu oilphe üzerine. adam öldükten iki 
ay sonra, kan~ı tevkif olunuyor. 

Emma. lsticvabmda: 
- Kabahatsizim! diyor ve masum ol

du~nda ısrar ediyor •• 
Mahkemeye çıkarıldığı zaman ise, sb-

nılan 6Uallerin hiçbirine cevap vermiyor. 
Diğer taraftan, adamı kansının öldilr

rtüğU hususunda mahkeme kuv\"etli bir 
kanaat sahibi olmuş bulunmakla bera
ber. kendisini itham edecek kAfı delil elde 
~ilememiştir. 

Tahkikat devam etmekte ve kocasını 
'liçin öldürdOğ{l ara~tmlmaktadır. 

İddialara g6re, kadın, o ıamana kadar 
kcndisDe iyf geçinen ve sadık kalan ko

casının blr &adakatsizliğini görmüş ve 
bundan m~ber olarak, onu öldürmo,tnr. 
Bazıları da kadmm kocasına ihanet et· 

mek için onu öldilrd~il veya, ettiği i
haneti onun haber alacaWndan korktuğµ 
için bu cinayeti i ltdi~ini ~y!Uyorl~r .. 

Çinin Amen"kada meşhur l>Ir yıldız olarak parlıyan ormti Aana 
Mey Vooı ırkdatlarını unutmu2 değildir. Filmlerde Çinli kahramanlan 
sıtık gijzel temsil edc:n utiat, hazan hakiki hayatta ela Çinli gibi ya§IUM-
sını ııever. 

Anna ıeçen giln, Amerikadaki Çinb1erin bir bayram münaıebetilc 
yaptıkları mcnuimft milli layfaletle fıtirak etmİ§tİr. Burada, yıldn (sol
da) omuzunda bir kürdde ve pijema ile milli bir oyun ~en görülü-

Keşiş haqatı yaşayan prens 
Bir kadını nasıl aldatmış? 

Prtm tıı Janet bir ttr(Jtla ya:ar1ar1ten 

Eski Alman imparatoru Vilhelmin 
kardeş ~ olan Lehli prens Mikael 
Radzivil buaün bir k~iş hayatı ra§ar ıi· 
bi inzivaya r;ekilmiştir. 

68 yaşında olan prens blr taraftan Ho
heruollern ailesine, bir taraftan da Ro
manof hanedanına mensuptur. Çekildiği 
şatosunda yalnız pek yakın arkada~larilc 
görüşüyor, kendisini telefonla anyanlara 
bile cevap vemıiyom11,.t~. 

Bütün hısımı akrabası da belki kencli
ıtinl unutmak Ozeredir. Fakat yalnız 

vnutamıyor, hatta kendisini dava etmi
~ e karar venni§tirl 

Bu. Janet Su)eStof isminde, aslen Ya· 
hudi olan, 35 ya~lannda bir genç kadın
dır. Prens kendisile bundan altı ay ka-

dar evvel görü~~ ve f".lenmek. teklit 
ctnlistir. Kadın kabul etmi§ ve prensle 

• kendisini ni§anlı sayma>·a başlamıştır. 
Fakat çok geçmeden prens birdenbire or
tadan kaybolmuş ve Janeti yalruz bırak
'1Iştır. 

Janet dava açacağını söylerken ~unlan 
anlatıyor: 

- Prense para verdim, vaziyetini kur· 
hrdım, dinimi ve milliyetimi değiştir

' dim ... Tek onunla evlenmek için ... Hal· 
buki o ka,tı gitti, beni yalnız bıraktı .. 

I 

"Montekarloda beraberdik. Bir gece: 
,._ Ben Londraya gidiyorum. para bu;. 

lup geleceğim, ondan sonra evleniriz .. 
ctedi. Gidi~ o gidi~. Bir daha ne yUıünQ 
gördüm, ne bir haber aldım .. " 

Prensin yakın ahbabı olan ve onun pa 
nişleri ile uğraşan bir adam: 

- Prens hakkında yanlı~ bir kanaat 
besleniyar, demiştir. t in hakikatini ben 
biliyorum ama. şimdiki halde ~ylf~·e

mem .. Tabif. muhakeme esnasında. be
nim mafômatmıa mnraeaat olunursa 
sövJerim. 

Janet Suçestof prens aleyhinde dava 
açınak nzere Pjll'iş mahkemesine müraea-

~ene hir k;ınm V=1 .. rhr ki nrN'lc:i hir tn·lii • :ıt ~decektir. ' 

lt . ..· ·• f · ... .. • •• ' .• -:.- · 1- E 

- - -v 
l\L.lLARI vardır. Kendilerine ro. 
rarsınız; 

- Doğru mu i()ylüyorsun? 
- Vallah ... Gözüm çıksın ki doğru ... 

Anamın ölüsünü öpeyim ld doğru ... Ni· 
~n yalan olsun billAh .•• 
Velhasıl sizi söylediğinin doğruluğuna 

inandırabilmek için hiç lllıum olmadığı 
halde binbir yeminle tevsik etmek ihtiya· 
oru duyar .. Daha doğrusu dili alışmış· 
tır, yeminsiz edemez. 

Refiklerimiz arasında da böyle biri 
varclrr. O, verdi~i haberleri yeminle de
~il. aldı~ telgrafların klişelerini bir ye
min şeklinde sayfalanna geçirmeden ya
parruıı. Gariptir. ban bu gazetenln böylP. 
kHYvi ihtiv1'1 Ptmhıen h:ııht-r1erin!n rl~
nıt 1!1.:nıa ~k fhtfrrıa1 \"emıivontm tcıti· 

vomm ki. mP<:"'~ 1t~ıılnnr.~a hil~ n'~lan 
veren mn ~?erin el yaııtannı gösteren 
kli~elerini cöreyim ... 

Beyin ne işe 
yaırar? 

U LUSUN doktoru .G. A. ''Beyin ne 
işe yarar?., dİ}'e bir makale yaz. 

mı,. Okumadım, Fakat eminim ki bu 
nesnenin yalnız yenmeye yaradığından 
bahsetmiştir. 

HeırHs Kuk 

•• NGtUZLERE Con deriz. Bu ismi 
kullandığımız zaman bir lngilize 

İngiliz demi§ kadar emniyet duyanz. 
Bir meraklı Londra telefon rehberin

deki Con isimlerini saymış tam 1000 ta· 
ne bulmuş. Acaba ba~a hangi isimler en 
çok rakam tutuyor demi~. Neticede Ha
ris1erin 700, Kuk1arm, da 300 olduğunu 
sı;önnG~. Bu ik1 ismin yekQnlan mt'cmuu 
da 1000 olduğuna bakılınca Haris Kule· 
mürekkep ismi Con yerini tutabilir mi? 

H erkas üst d 
on bDDıır mı ? 
anı STAD tabiri, bizde, çok iptizale 
.._. up-amıştır. Herkes, hemen hemen 
herkese Ustad diye hitap eder. Muh~ 
rem meslektaşunu Turhan Tana gazetesi 
tarafndan hediye edilerek göğsüne mu
rassa bir nişan gibi takılan °üstad,. ta
biri yerindedir. Bu muhterem meslektaJ 
için 'üstad!., denmeden kcndisindeıı 
tıahsedildı~i anlaşılama:. 

Dünkü fıkrasının altında, hazan oku
:)ı.ıcularma v~diği kıymetli notlar kabi
linden iki Oı; satır gördüm. Bunların ge

ne o kabil bir nasihat sanarak okudum. 
Meğer tashihmiş. Şöyle diyor: 

On birinci satJrdaki ''cili'f,, kelimesi 
yanll'§ diziJmi§lfr, d~ ''habere., O!• 
mak lAmndır. Af diliyerck dOzeltirim.,, 

Bundan Ostadm. mürettiplere vannca. 
ya kadar herkesi de üstad sandığını M· 

indnn. Arap harflerile yazdığı kelimeyi 
dlz'f ~ine koyan mürettipten: 

ı - ttimadmı suiistimal ettiği, 
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Her köye bir radyo ... 
NA.JJJR Nadı 11ent 11apıltua Ankara rad• 

11oıunun 11akrnda f oalluete 11eçccc. 
'Oinl hatırlatCÜ'JJ]C ba raduo neşriuatrndaıı 
köulerd• d• lıtlf ade etmemiz. lü:umuıuı 

mllda/tıiı eil.l11or: 
"Radyo yirminci asnn sihirli deA'neAt• 

dir. Onunla varılması milmküıa olmıyan 

uetlce hemen :)"Ok gibidir. . Birçok b~k<i· 
metler, kendi memlekeUerinln huduUnn 
dışındaki kliUelcrJ radyo vasatasile şu ve
ya bu cereyana doğru ınketmek imklin· 

ı larını bulurlarken biz öz cemlyetil'tllzin 
.r:ıni kö}lilmOzfin kalkınması oarunda bu 
sihirli aletten en çok verim teminini şüp· 
hesiz thmal edemeyiz. 

Her TOrk köyünfiıı bir hldyosu olacak. 
Ye Ankarada, kabilse g(lnde on sekiz saat 
çalışacak olan istasyon, programında köy. 
IOmOzftn lbUyaçlanna söre saatler ayıra
cak. Şarki, orta ve sarbl Anadolu içlo müş 
terek .,, ayn neşriyat yapılacak. Köytn. 
sıhhatini <re çocuJuno nasıl koruyacağını. 
hayvanına nasıl bakacalını iS~enecek. 

Memleket va dllnya ahv_allne dair. ıOnU 
gılnOne haber alacak. Etrafta olan bitenle 
aUıkİ.dar olacak. Tarihini tanıyacak, mu
siki dhıUyecek •• eğlenecek. Köylü, kı~ın 
köy odasında, yaı1n ç~me b:ı~ında <reya 
çınann altında toplanara~ yirminci asrın 
hu alhirll deAneftl sayesinde bntOn dOnrn. 
yı örıOnde bulacak ve onunla bfr tempoda 
adım atma~a ıılı§acak. 

TAN -Terbiyesizlik· bir sporcu 
monopolü değildir! 

B URHAN 'l"elek, •por iahalarrnda ter. 
blyesi:cc bağrı;nıalardan ~fk6utt 

eden muharrll'.ltre cevap 11trtrek diyor ki: 
"Herkes sibJ arkadıışlanmaı da bUJrJer: 

ki terbi,veılıJik ve kabalak bir 11>or mono
polll delildir. Ve terblyealıJer, ı;porcu ol· 
medarı evvel terbiyesiz olmu~lıırdır., , 

"Bir tiyatroda seyircileri~: 
- Ah, ah anam. Babam 1 Sen ne taralop 

şeysini dfye artiste bağırmasını duynrak 
sahne hayatınnzuı dili bozulduğuna mı 

hükmedecellı. 
En güzide musiki Ostadlarımm dlnliyen 

lerln blrlblrlerfJe nuıJ konuftuklanna 'öy 
le bir L:ttla~ YcrlnclG vorucıılımJz netice, 
mqs.lkl lllem\nde neZft~et "l..e ~er J)·~ :taı .. 
mnmış hOkmO mil olmııhdır' .; •. 

Gercek dlyornm 1 Haksızlık"' efmekteyfz. 
Sporun memleketlere ne kadar aı tının· 

mış ve ne kadar az tatbik edllmlş bir şey 
oldıı~unu biliyorur: Bundan ufak bir isti4 

fade beklerken, Gfmdl muharrlrlerln fiş. 
tGste kalemine takılan bu yazılan oku 
yunca çocuk babalan: 

- Amaııl Cocuklanmııa şpor yııptınnı
ratınıl Dilleri Te terbfyelerJ bomlmasınl 

Demezler mU 
I\aba sözlerden rencide olan arkadaJ

lar bir de sporcu olmıyan rerlerdc nasıl 
görüşQlfiyor, onu dinleseler ve lntibalarınt 
yaz~lar da bize maakcyese imkAnı Terse• 
ler.n 

Sporca otmruan uerlerde de atadurımtla 
baırlarınrn ko1U1ştakları ıckllde konu#ul
daDa muhakkaktır: fakat d8ğQşüldüöü ve 
ua bir taraf it olarak adam döfjüldüğü .•• Ba 
lı lılr ıtaılgumda, bir dt meyhantltrdt tar:· 
lıoılar Dra&ında olmauor mu? 

KURUN 
Sebebi ne olsa gerek? 

ASIM US üa:ıuor: 
••Reşat Ekrem Koçu, Haber'de rımlığı 

tarilıl bir yaııda vııkUl" btanbul kaı,tış~ o
lan zaho adalet vaıJ!eslndeo başka ~imdi 
t&tanbul beledh·csfnin mCJSUI olduğu tnrlfi 
nzireleri do yaptıtını, ancak )'Üz sene ev
<rel lstanbul kadısının elin.den olınan bele.. 
diye işlerinin sonradon ihtisap ağasına 
seçtiğini, doha ııonra do ıchrcmaneli teş· 
kil edllerek lhtlsap ağasındaki vazifelerin 
buraya de\·rcdlldiliini aöylGyor. 

E•velce ehemmiyetsiz bir fazla iş gibi 
İstanbul kadılarının ıördfıklerl belediye 
işleri fptlda lhtlsııp ııA 111na, sonra şchrc
manetine, ondan sonra betedlyeye geçer
ken bir tnroftan dn sHUkçe .hnyüyca ldnrt 
teşkiJlt da knrulmuştur. Bununla beraber 
te~kJl!ıt büyüdüğü halde gene :lflerln iste· 
nildlğl derecede tckemmnıe vasıl olmadıllt 
yolundaki olk~yctlerin bi_r türlü ar~nsı o
lıoanuyor. Acaba bun1Jn 5ebcbl nedir? 

Merhum Ahmet RasJm bir gün kendbi 
Ue lıonuşnrken bu sebebi bana şu ':ıureUe 
izah etmittl: 

- Wanbul kaclıh#ı, ihtisap ağnlıAı:şeh
remancıti, rahut bı!Je<11>•c gibi adlar altın-. 
da yııl>ılan tcşkilAllor büyüdükçe şehrin 
fhll)·aclıın yanında bir de bu idari le§· 
kilAlların kendi thtiyaçlan da bOy!iyor •• 
Tabiidir ki ldtırl teşkillitlann kendi 1bU. 
yaçlan ;)'anında şehir hıılkının lh!lyaclan 
da lklnd derecede kalıyor. Elimde h lr 
kuvvet olsa bfitOn bu teşkl16tı ba~tnn a~a· 
lh kıılıtı_rırım .. demişti ... 

2 - Fıkralannı Arap harflerile yazdı· 
ğını ;ıJeme ilan ettinnek mechuriyetinde 
bıraktıfı iç.in sıdkrnm sıyrıldığım sam .. 
yoruz. 
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dlarµıta ~ . 
Osliıb mesetest 
S ON günlerde bir sadelik-baya. 

ğılık münaka.sasıdrr gidiyor. 
"Sade yazmak iyi ama birtakım argo 
kelime ve tabirleri kullanmak, kül· 

hanbeyi a.ğzmın kitab sayıfasına veya 
gazete sütununa girmesine ne lüzwn 
var? Bu sadelik değil, bayağılık olu. 

yor,, diyorlar. Bunu söyliyenler hal
kın, köylünün diline de muarrz değil . 

fakat sadece bizim bıçkın, kopuk d i 
yebileceğimiz adamların konuşmasına . 

o konuşmanın yazı diline geçmesine 
taraftar değiller. 

Ben bu kanaatte değilim: adilik de, 
sa.delik gibi, dilde değil, ruhta, mana. 
dadır. Dün: "Arabca, f arisi kelime

ler, terkibler kalkmca düşüncemiz ba· 
sitlegir,, diyenler ne kadar yanıldılar. 

Per§embe giinü yapılacak olan 3iınnaslik §enliklcri içfa mektepliler aii'1'. ~prova yazımı§!arclır. Şenliklerin progra mı kafi şeklini ıalmış, 7ier şey ha::u-· 
. lanmıştır. Şenlikler perşembe günü sabahl.eyiıı saat dokuz buçukta yaptlacaktır ... 

sa. bugün, argo kelime ve tabirlerinin 

kullanılmasile yazının bayağıla.şaca

ğmı Heri sUrenler de o kadar yanrlı. 

(,--$:=-:;:IE::-::-IH:-:-:1 ii l~lt ID>----IE ____ v_rE -1-Ml-IE M-IL IE-IK-IE-T T-. IE-} 

yor. Edebiyatı. Cedide pir ve nasir. su·· yu·· k z·ıraat 
lerinin, en koyu arabca. veya acemce 

kelimeler kullandıktan zaman da fik· kongres.,ı 
ren ne kadar basit olduklarım artık 

aöytemeye hacet kalmadı. Bayağılık Yeni hazırlıklar 
için de böyledir. Ziya Paşa • 
nrn: "(Allah) Bir tiyatrohane dqlayıslle 
kurmu§ !Onr&. ilem koymuş ad,, mIS· 800b8b8rft kaldı 
uı veya. Abdülllak HAmid'in: "Her ' Ankarada toplanacak olan ziraat kon
yer karanlık, pilrnur o mevki,. diye gresi, vekalette vukubulan değişiklik Ü· 

başlıyan manzumesi kadar bayağı şey. 'zerine geri kalmıştı. 
ler bulmak çok zordur. Fakat içlerin- Yeni ziraat vekili .Faik Kurdoğlu, 
de bir tek argo kelimesine rasgelemez. memleketin zirai kalkınmasmda mühim 

bir rol oynıyacak olan kongrenin ehem
miyeti üzerinde durarak kongre ruzna-

siniz. 

Kim bilir? o mısradaki fikir veya 

o manzumedeki hieler, hayaller daha. 

sade bir kalıba bürilnselerdi, kendile. 
tine daha sade bir ka.Iıb bulsalardı 

belki daha az gülünç, dalı~ az ba.vağı 
o! ... lard.I. Bayağılığın en çekilmez §ek

li asaletin r.evahirine bürünmek arzu
sudur. 

Argo k~lime veya tabirleri kullan
manın başka. mah:ıurları vardır ; yok. 
sa bayaftlığr, idiliği onlar t evlid et. 
mez.' 

Bunları bir gazetede söylemiştim. 
Dostum Orhan Seyfi Orhon benim 
düşüncemi doğru bulmamış olacak ki 
pazartesi günkü Yeni Sabah'ta şaka 
ediyordu. Beni, argo kelime ve tabir. 

ler.ini asil addeder gibi gösteriyor ve 
bana bir müjde veriyor: artık gençler, 
.tnekteb talebesi mütemadiyen argo ile 

konuşuyorlarmı§, hatt! Fransız klas
siklerinin eseı'lerinden bahsederken 
tüymek, cizdamt çekmek gibi tabi~ler 
~ullanrp onları da asille§tiriyorlarmış. 
:'.Misali ho§uma gitti: a.rgomuzdaki 

tüymek kelimesi tama.mile 'kaçrlıak 
tnanasma mıdır? Gerçi jkisi de aynı 

hareket için kullanılır; fa.kat ikisinin 
ifade ettiği hüküm ayrıdır. "0 bjet0 

değişmez, "sujet" değiıir. Orhan Sey· 
ffden sorarım: tüymek kelimesindeki . 
lllanayr ifade için en iyi çare tüymek 
kelimesini kullanmak değil midir? O. 

:nu kullanmak veya o hükmü vermek 
bayağılık mıdır? "Edebi kelam., 1 

böyle §eyler bozamaz. Zaten "edebi 
kelam,, I böyle eeyler bozamaz. Zaten 

"edebi kel!m" kuvvetten, üslüb endi· 
eesinden sonra aranılacak şeydir. 

Nurullalı ATAÇ 

Mecllsde dUnkil 
miza kereler 

me ve hazırlıklarile bizzat meşgul otma
:.ğa başlamıştır. Yeni vekil, evvelce ha· 
zırlanmış olan ruzname ile kongre için 
bir kısnn müesseseler tarafından yazılan 
raporları tetkik etmiş ve büyük kongre
nin bu menular haricinde daha başka 

ve esaslı bazı işleri de tetkik etmesi lü

zumuna kail olmuştur. Binaenaleyh bu 

yeni işler üzerinde kongreye arzedilecek 
tez ve raporların hazırlanabilmesi jçin, 
büyük ziraat kongresi sonbahara bırakıl
mıştır. 

Verilen karara göre, Ziraat vekaletin
de bir heyet münhasıran kongre hazırlık· 

larile meşgul olacaktır. Ziraat kongresi
nin müzakere edeceği bütün mevzular 
yeniden tesbit edilecek bunların raporla· 

• 
n derhal basılarak kongreye iştirak ede-

cek tüccar. müstahsil ve resmi daireler 
mümessillerine tevzi olunacaktır. Bu su

retle kongre murahhasları. görüşülecek 

meselelere 'evvelden vukuf peyda ederek 
hazırlanmağa vakit bulmuş olacaklardır. 

istiklal caddesi 
Asfaltlanacak 

Yüksek Mühendis mektebinin önünden 
geçen Ayazpaşa • Dolmabahçe yolunun 
asfaltlanması işi önümüzdeki ay içinde 
bitirilmiş olacaktır. Bu yolun asfaltlan
ması münasebetile virajlar açılmış yol da 
bir metre kadar genişletilmiştir. 

Bu yoldan sonra Dolmabalıçe sarayı
nın önünden geçen cadde de asfalt olarak 
yapılacaktır. 

Şehirde bu aylarda asfaltlanacak yol· 
}ardan biri de Tünel ile Taksim arasın
daki lstiktal caddesidir. Tramvay şirketi, 
bu cadde üzerindeki kaldmmları tamir 
'ttirmektedir. Bu tamirat bittikten sonra 
a5faltlama i~i başhyacakhr. ........... 

:Ankara, ıs <A.A. > - Büyük Mil· Oe m; r ve Bak ı r 
"'let Meclisi bugün Hilmi Uranın baş· şllep l erl 
kanlığmda toplanarak Orman umum 
'tniidilrlüğllnün 1938 yrlı bütçesinde 30 • Sosyete şilep tarafından satın alınan 
bin, Posta telgraf ve telefon umum "Demir .. ve ''Balm .. şilepleri sefer ha· 
:ınUdUrlüğünün bütçe!inde de 23,650 zırhklarmı yapmaktadırlar. Yeni kuru
lira.Iık münakale yapılması hakkında· lan şirket, bu vapurların iç ve dış hatlar
ki kanunları tasvip etmiştir. da yapacakları seferler için bir program 

Bazı ihracat mallarımız için İtalya hamlamaktadır. Bu program banka. İ· 
tarafından verilen munzam kontenjan dare meclisince tasdik edildikten sonra 
listesine mukabil İtalyanın genel itha- vapurlar seferlere ba5layacaktır. 
lat rejimimizden istifade etmesine, Evvelki, gün, memlekete kazandınlmış 

Akayın bilet ücret
leri ucuzlatılıyor 
Bu tenzilatın nisbeti bütün 

hatlarda yüzde ondur 
Liman tarife komisyonu haziran ayın· 

da altı aylık tarifeleri tesbit edecek-
tir. 

Bu münasebetle, Akay, Şirketihayriye, 
Haliç vapurlan idarelerile İstanbul, Iz
mir, Mersin liman işletmelerinin bilan
çoları ve tarifeleri üzerinde tetkiklere 
başlanmıştır. 

Hüktimetin, yurtda hayatı ucuzlatmak 
programının tarif etere de şümulü bulun
duğundan tarife komisyonu yeni tarife
leri hazırlarken bu noktayı gözönünde 
bulunduracaktır. 

İktisat ,·ekaleti, bu seneki altı aylık 
tarifelerle vapur ücretlerinde ve liman 
tarifelerinde csa~lı tadil~t yapmayı kaA 

rarla~tırmışt ır. Bu karar üzerine liınan 
işletme idareleri yükleme, boşaltma, diz
barko, su ücretlerinde yapılacak tenzilat 
nisbetlerini tesbit etrneğe başlamıştır. Bu 
idarelerip hazırlıyacaklan projeler tarife 
komisyonuna ay sonunda verilecektir. 
Diğer taraftan Akay bilet ücretlerinde 

bu sene tenzilat yapılması da mukarrer
dir. Denizbank Haydarpaşa, Kadıköy, 

Anadolu yakası, Adalar ve Yalova gibi 
bütün hatlar üzerinde asgart yüzde on 
nisbetinde olacak olan tenzilatlı tarife
leri hazırlamaktadır. Bu tarifelerde ko
misyonca tetkik edildikten ve iktisat 
vekfileti tarafından tasdik olunduktan 
sonra tatbik mevkiine konulacaktır. 

lngiltere ile yapılan 
iktısadi anlaşma 

"Ttirklyenin iktısadi inkişafına yardım 
edecek muayyen vadeli kredi hususunda 

bir anlaşmaya varılmıştır.,, 
Bankacrlarrmızla İngiliz mali mües- ı milyon İngiliz lirası bir istikraz verilc

seseleri aırasında Londrada cereyan e· ceği hakkında bir şayia çıkmıştı. Bu ha· 
den müzakerelerden sonrn bir anlaşma- ber1er o zamanlar henüz vakitsizdi. 
ya varrlldığmr, liman ve maden işlerimi- Bugünkü anlaşma ancak iki ay de· 
zin inkişafr için geniş bir işbirliği csa· vam eden çok hararetli müzakerelerden 
sma vanldığmr dün yazmıştık. sonra elde edilmiştir. ' 

İngilizce ''Mali Taymis,, gazetesi bu Mevzuu bahsolan anlaşma esaslanna 
hususta şu malumatı veriyor: göre, Türkiydcki krum, bakır, antimu-

''ihracat kredi dairesi,. ile Londrcoda van ve çinko istihsalatı bir kaç sene 
buh.ınan Türk bankacıları arasında zarfında fazla miktarda arttmlacaktı:r, 
Türkiyenin iktısadi inkişafına yardım Söylendiğine göre, Lc111d.ra paz:arr va• 
edecek muayyen vadeJi kredi hususunda sıtasiyle Türk madenlerinin fazla mil:
bir anlaşmz•ya varılmıştır. tarda satılması i~in çok müsait şeraitte 

Öğrenildiğine gör~, anlaşma proje· 
sinin ince ncktalaır.ı: Londralda ve Anka· 
rada alakadar vekaletlcrce etkik edile
cektir. 

Ufak tefek bazı değişiklikler yapıl
dıktan sonl"'a anlaşma esasları resmen 
bildirilecektir. 

Türk bankacılarının Londraya gele
cekleri haberi üzerine Türkiyeye on 

anlaşılmıştır.,, 

iş kazası 
Dün Mersinden Sirkeciye gelen 

Deniz yolları idaresinin Mersin vapu
runun nhtıma verdigi halat ~rinden 
kurtularak gemici Mahmut Giineye 
çarpmış ve muhtelif yerlerinden yarala· 
mr§tır. Mahmut Cerrah paşa hastanesine 
götürülmüştür. 
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!.:l)cğ_rlt değ.il tl!l-?j 
Yeni gemilere itina gösterelim/ ~ 

Cumhuriyet hükumeti büyük ye: Devletin cidden büyük fedakarlık.. İ 
kunla.r sarf ederek deniz ticaret filomu.. !arla yaptırdığı bu güzel gemilere, de~ i 
za. yepyeni gemiler ildve etmektedir. 
Dün limanımıza gelen ilk ytmi gemiyi, 
biitihı memleket sevinçle f<arşıladı. 

lliç §iipfre )'Ok ki, itı§aları ikmal 
edilmek üzere olatı diğer yeni gemi· 
lcrimiz de filomuza iltihak ettikçe, gö
nii!lrrimiz dahn Tniyiik T'ir sctıi11çle do
lrıcak .. 

niz adamlarımızm layık olduğu itina
yı göstereceklerinden onlan, gözbe
beklcri gibi bakımlı tutacaklarından 

şüphe etmek akla bile gelmez .. • 
Çü11kii. bunun aksi lıareket etmek 

memleket hesabına, cidden affedilmez 
bir kaba1tat olacaktır. 

dlaf>u' cWı j'Adlıe, 
5 uya ~an ır 

Su ulu nimettir. :Yakm geçmişte bü· 
~üklerimize bir bardak su versek, "su 
gibi aziz ol evtadım,, diye taltif edilirdik. 
Su içerken yıli.nm bile sokmadığını ço.. 
cukluğwnuzda öğrenmişizdir. ~e 

yaptırmak, heın:.c:.erilik borçlarının başın~ 
da gelirdi. Divanlar, hayrat çeşmeler i
çin yazılmış tarihlerle doludur. · 

Bursa halkevinin çok ciddi bir gayret 
· ile çıkardığı ve bize daha ziyade mahalli 

tarihlerimiz için zengin vesikalar venne
ğe çalışan "Uludağ .. Türkün,, meanua .. 
sının elimdeki nüshalarını karı~tmrken, 
şayanı dikkat bir vesilca üzerinde zevk 
ile durdum. Bay Tahsin Uygur tarafın· 
dan, kopyesinin veya aslının kitapsaray
ları direktörü Bay Hasan Feluni Turgal 
da olduğu zikredilen bir manzume ile bu
na yazılmış altı beyitlik bir zeyil neşre
dilmiş. Hasib adında Bursalı bir şair 
tarafından Bursanm içilen suları hakkın· 
da yazılmış olan Miyahiye adındaki bu 
manzumeye zeylini yazan da gene Bur· 
salı şairlerden "Baba efendi zade şeyh 
Sait, imiş. Na.şirin ifadesine göre Mi
yahiye yüz yirmi yıl kadar evvel kaleme 
alınmış. 

Tarihimizin kati bir terkibini yapabil
mek için, günlük hayatımız, kostüm Ye 

tuvaletlerimiz, yemeklerimiz, çarşı ,,.e 
pazarlarnnız ve ilah .. Zengin bir monog. 
rafiler kütüphanesine İnuhtacz. Bunun 
içindir ki bugün, müverrih kıymetlerile 
doğmuş münevver vatandaş, bize ölmez 
eser veremiyecektir sanırım. Bizim bu
gün için müverrihten evvel crudution 
yapan, bıkmaz, usanmaz araştırıcılara, 

alimlere ihtiyacımız vardır. Bir şehrin 
en büyük işlerinin başında su gelir. Ter.
kosu alan İstanbul belediyesi, bu hare
ket ile su işinin ehemmiyetini pek aydın 
göstermiştir. 

Bay T. Uygur ''bugün Bursada içilebi· 
len suların pek az,, olduğunu söylüyor. 
Bir su şehri olan Bursanm İstanbul gibi, 
yazın susuzluktan kıvrandığını ben de 
bilirim. Fakat ne kadar gariptir ki, yüz 

• yirmi yıl ewel yazılan bu manzum ve--
sikada 33 kaynak ve dere suyu zikredil .. 
miştir. Buna Baba Efendi zadenin de ~ 
su daha ilave ettiği görülmektedir. Miya• 
hiye'deki isimleri daima şairane seçilen 
hikaye ve romanlardaki su ve kaynak i· 
simlerinden hakikatte daha güzellerinin 
de bulunabileceğini göstermek için bura· 
ya kaydediyorum: 
Pınarbaşı suyu, Sütlüce suyu, Sarnıç 

suyu, Orhanbey suyu, Müftü suyu, Asa. 
suyu, Yeni su, Kızık çeşme suyu, Katip . 
suyu, Dölengeç su;ıı, Kadri suyu, Gü
müş suyu, Fındıklı suyu, Kayağan suyu, 
Taycılar suyu, NilQfer suyu, Kaplı kaya 
suyu, Ayrancı su;ıı, Çatalca çeşme su
yu, Soğıcak suyu, Kozpmar suyu, Acı 
çeşme suyu, Laklak suyu, Fazlı paşa 
suyu, Kavaklı suyu, Balıkb suyu, Zeyni
ler suyu, Hakim şah suyu, Delice suyu, 
Gökdere suyu, Akçağlayan suyu, Alişir 
suyu, Naib pınarı suyu, 

Miyahiye zeylinde de: Gül pınarı suyu, 
Abı güher suyu, Altın oluk suyu, Kurt 
basan suyu. Kestane suyu. 

Nihayet, örnek olarak birkaç beyit de 
nakledebiliriz; ki bunlar da sular hak.km~ 
da oldukra mühim malumat da verildiği 
görülmektedir. 
Sttlartn başı "Pmorbaş7., suyıulm rlTıaTi 
'.Anı tercih rdcr c.iim Te miyaTıa Tıükma 

R. Ekrem KOÇU, 

subay rütbe isimlerinde bazı değişik- olan bu iki vapurdan dolayı "Demir .. şi 
likler yapılmasına ait kanunun ik,inci lehinde bir ziyafet vcrilmi~tir. Bu ziya· 
ınüzakereleri yapılarak kabul edilmiş- fette deniz milec:;~seteri ile dı~er resmi 
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l~DE: 
• Şehrin boşlıca bu) ilk cuddcJ n bu yaz 

yıkanacak \"C sulanacaktır. Su ıırııbalnrı 
tamir edilerek bu işe hnıırfanınaktadır .. 

• Mekteplerde talebenin içliti suların 
ıtemiz olup olmndıijı maarif ınrorındnll 
muayene edil cckdir. Suların filıtreden 
geçirilmesi hlldlrılmiştir. 

• Amslerdanıda toplıınan mIJJelJcrorıısı 
kadın hası JıkJar1 konferansına memleke
timiz namına Ortaköy Sifn }Urdu sahip ve 
iba~bcklnıi Asıın Onur iştirak elmiş ve o. 
kodu u tcbliai alöka ile knrşıtnnmı~tır. 

• Ecn hl ve CKolli)el oktıllnq u~relmen· 
lere, 30 ün üzerinden cleilll de dört batta 
üıerlnden mnnş ,·erilmesini istemişler, 
maarif \eklılctl de ancak bundon ıonra 
tayin olunacak öğretmenlerin dört harta 
hesabı ile maaş nlm:ıl rını kabul etmiştir. 

• nerhcrler cemiyeti reisi lsmnll Hıık· 
kının Ba lıcekapıdaki yeni berber ı1atonu 
dün merasimle oçılmış, merasimde bulu. 
nan Vali ve h~lediye reisi dükkAnın ilk 
mfişterisl ofor:ık trn~ olmuştur. 

• Ka ııpçılık irketi tarafından on bine 
yalnn hay,·an ıılınmış, bunl:ırm hini dün 
şehrimize f;etfrflmişlir. 

• iBelcdb·c çöplerin denize dökülmesin
den evvel ]Junlnnrı fcindckl pacııvrahır a· 
yıkJnnııcak '\"e bir mQtcahhidc satılacaktır. 
Bu surclle belediyeye senede yirnıi beş 
bln Jlrayıı yııkın varfdnt temin olunacak
tır. 

• Hamamr,ıJar ceml~·ctl, terko suyu üc
retlerinde tekrar lenııını !'apılmnsını iste
miştir. Evvelce ~nrıılan 1enıllnt metremi. 
S.ibında beş l."llnı~tu. 

f' • Deııizl>ank .Akııy hletme idaresi yeni 
'Rellrec~i vııpurlnrla Ynlova • hı:ınhul 
"JOlunu 1,5 ~ante 'fnnirecc'ktlr. 

• EV\"elki giın şehrimize tn~i11% handı· 
ralı tifr npurln 900 seyyah l(elmtştir • 

• GıtYrlmüb:ı"fllt>r ııııtış T-e kt}'Jl\et lali. 
yiri homiı;yoplnrmdn vckôlctçc tclklkler 
:r:ıpılm:ıJçtıı "I' hu komiwnnl:ırnı liıı!l"i dü· 
~ünulme'ktrdir. 

• Omııın mcktebT tıtlcnr.t;f E~'kı~rhlr ""e 
:Bolu O!"l11ımlarındn yeptıl;;lon tetkik f;cya
!balioden dönmüşlerdir. 

•Posta ye telgraf frlaresinden pnra alnn 
mfilckait, dul Ye yetimlerin maşları bun. 
ifan sonrn posla 1d:ırclerinclen nrilecck
tlr. 

• Devlet demiryollnrının lı1r kanı.nna 

göre trenlerde, kilometre başına muan"ell 
milctıırdnn aı '.kömür snrfodcn malrfnist1erc 
mükfırnt vıırilcccktlr. 

• TrcnJcrjm17in b:ızı yerlerde eJeklrJkle 
işlelilmcsi düşilnülmckleclir, fJJ. tecrübe 
Aydın hnltıneta yapılac:ıktır. Yeni Aziziye 
tüneli elektrikli tren Jş1i~·et1ek hir şekilde 
inşa edilmektedir. 

• Ulusal ekonomi birliğinde dün bir 
toplantı l'apılmış, piyasadaki ham madde 
lıuhranının önüne seçmek için alınmmil 

Jbımseleıı tedbirler sörilşfilmüşlfir. 
• Çnn:ıkkalede bir ltalynn ,·npunınu hn· 

tırsn İspanyol \Opurunun dnvasındn lıı
pan)'·ol :kaptanı ı;uçlu sörülmüş ve lta1yon 
vııpnr centaSl iO bin İngiliz lirası zarar 
zi:rnn istemiştir. 
DJŞARDA: 

• lsviçrenin icnbınd:ı zecri tedbirlere 
fşUrak mecburl~ellerlnden affedilmesi 
hakkında milletler cemiyeti konseyi tara
fından ,·erilen karar Bcrlinde iyf ka~lan· 
mıştır. Ciinkü •'bu taahhüller bllarııOık. 
la telil edllemcı:di, .,Halbuki Almanyoya 
göre "Js,·içrenin koli bltarnflılh ve tama
miyeti Anupanın rnü'\"nzcneııl ve emniyeti 
için :r:anırtdir.,, 

• De:rH Ekspre sazcte inin bıldlrdlğine 
töre Jnslliz hükümcli, muhtemel bir harp 
fcin lhUY!it ol:ırıık, yıılnız lıuğday, §eker T• balinıı yağı &ı:ıtın nlrnakla kalmamış, 

fakat ayni zamanda üç mil)·on İngiliz Ji. 
ralık et sip:ır1~1 de vçrmişllr. lngiiiz mil. 
J1 mOdaf:ın ncuıreti levazım dniresi, bu si· 
porlşlcri, eenubl Amcrikoyıı, yeni Zclıln· 
daya 'e A' ustral "l}a 'ermiştir. 

• İlnh a ılroDt ' ormancılık milsleşnrı 
Tnssinari Almnnynrl:ı bir tctl.:lk se;rah:ıti 

1çin <1\in Nünihc '·nınl Qlmu~lur. 
• Avııslur;r:ıcln şimdiye kadnr demir fi. 

Ytıllnn Almıınyanın dil!er yerlerinden ~ nz. 
C!e otuz ilil 45 dahıı yüksekdl. Bu ri :rııllar 
dlln neşredilen bir emirname ile levhlt C· 

()timi' ve lıam demirin tonu 70 mıırkn in. 
r1irllmhtir. 

• Diin PelopQnezyadn bir tetkik se} nluı· 
ti ne çıkını~ olnn başvekil rctoksas bütıın 
fstıısyonlıırda heyccnnlı selAmlnnmış ve 
Tripoli e seldl~I vnklt mlllelln ve bnhas. 
sa ı~cinln "o kôl IOnün lehine olan icro. 
alından dolııyı hnlk tnr rındnn kul'~ldan-....,...............,..u---...-. 
Mu'tcdil pak sudur hem dolzi "Naib pı. 

narı,, 

Hım:sii zayi olur ol abı loziziu hay /4 
(Miyahiye) 

"GulJmıa1., suyun içıip bülbıilc nisbct 
her dem 

Ola gör nağme serayı çimeııistanı sc/6 
''Kurtba5an,, suyıı koyun sü1üsün irvd 

ilmez 
l der ıb11am çobaıı gibi dcmnu imld. 

(Zeyil) 
R. Ekrem KOÇU 

mış ve el üstunde lnşınmıtllr. 
• Yatlk::ın ile LHvnnyıı arnıında olduk· 

ça gergin ol:ın müoasebctlerJn tanzimi ı. 
çin görüşmelerde bulunmak Oıcre Pçalık 
mümessili Arratn, dün Kovnoyıı vasıl ol. 
mu~tıır. 

• Sili harlch e nazırı, Gulierres, J>rdu ve 
donanma crktınından ve parlAmento aza. 
sındnn bir çok zevat olduğu hıılde, bugün 
beş sün sürecek rcsmt bir ziyaret için 
nıo de Janeiro'ya hnrekct ctmltllr. Guller 
res, Rlo'yn 21 may:ısto varacaktır. 

• Yugoslav Rotan klObünün 16 mayısta 
nkdclll 1 umumi toplantıda kral naibi 
.,rens Pot, Juıydı haynt şartJJe klübfin fah. 
rl retsliftinc intihap edilmiş ve bu intihap 
alkışlarla knrşılıınmıştır. 

• Erivnn mfintehlplerl, Stnlindcn Erme· 
nistan Sovyet sosyalist cumhuriyeti yük
sek meclisine mebus n:ımıetli~inln konul· 
masınn müsaade nlmı~Jıırclır. Stnlin ve Nt
koynnın nemzcllikleri, Erh·an seçim dal· 
resince tescil olunmu tur. 

Cenaze ve 
can kurtaran 
otomobilleri 

ik i k işiyi çiğnediler 
ıKüçükpazarda Gtutkı 22 ya§ındaki 

Hanım GUner, Küçlikpazar caddesin -
den geçerken, mezarlıklar müdürlüğüne 
ait Faııl Erdönerin idaresindeki cena .. 
ze otomobili tarafmdan çiğnenmiı ve 
Haseki hastanesine yatırılmıştır. 

Gedikpaşacb Çukurçeş:ne 60kağında 

oturan sıvacı Aramın kızı 8 yaıındaki 
Nazik, mektepten eve t!önerken tam 
Çlll?Jıkaptda Faik Erdenıirin idaresinde· 
ki 185 numaralı cankurtaron otomobi -
linin altında kalmış ve başiyle kalçasın
dan ağır surette yaralanmıştır. 

Şoför yakalannu§, Nazik Haseki has· 
tanesine :götürülmüıtür. 

~Oll.DSTIE 
i ki hırsızhk 

Beyoğlu Kapıisi Serdarekrem sokak 
19 numarada elanekçilik y. pan Ki
z:ımOkurun ;yanırda çalıpn M ehmet 
Emin bavulda bulunan 200 lirayı çal· 
nuş ve ya alanmtştır. 

Dün akşam üstü, Ege ~uru kama
rotlanndan Emin Tckin;ı.y, Samsuna 
çıkacak olan bir 6andrğt kendi malı imiı 
gibi eşyaları ile beraber vapurdan iske
leye götürürken görülmü~ ve y-.lıalan-
mıştır. • 

iki Fatmanı n kavgası 
Ni antaşı Meşrutiyet mahalel&i To-

vanlı sokağında oturan Fa~a özelle, 
Çingıraklr bostanda oturan Fatma Te. 
kin ıbir ktskan~lık yüzünden biribin1eri· 
le kavga etmişler ve neticede Fatma 
Tekin adaşrru baiından taşla ağır su· 
rette yaralamııtır. 

Yaralı hastaneye yatmlmış, suçlu 
da yakalammştrr. 

Karıkoca kavg 9 sı 
Fcriköy Bahar sokak 18 numarada 

oturan seyyM yo urtçu Akif, Pillvcı 

oğlu dün akpm üstil karısı Elmas ite 
kavga ctmiı, kan~ını başından demir
le vurarak yaralamıştır. 

Kadının tedavisi yaptırılmış, suçlu 
yak:ılanmıştır. 

He;n s uçlu, hem gUçlU 
Dün gece, Parmakkapı sokağından 

geçmekte olan bir kadına, oradaki şoför· 
lcrden Muza!fer söz atmış, bu hareketi 
ayıplayan §"för is.-nailtc de lo:ıvgaya tu
tuşmuştur. 

Kavga sonunda Muzaffer çakı ile 1s
malli burnundan ve kulağından yarala· 
mtş ve biraz sonra da yakayı ele VCT· 

miştir. Ismail Beyoğlu hastanesine 
gönderilmi§tir. 

HUyükder edekl 
zabıta vakaları 

BUyükd"'rcde vukuunu haber verdiği. 
miz iki hırsızlık vak'ast hakkında ya
pılan tahkikat bamboşka bir netice ver· 
miştir. 

Emniyet Müdürlüğünden aldığımız 
habere göre, "Kahveci Şevkinin düklca· 
m hırsız tarafından soyulmamıştır. Kab. 
ve sahibi Şevki kahvenin o eilnkü hası
latı olan 295 kuruşu İstanbub giderken 
çırağına haber vermeden alarak götür

müş, çrrak Bayram çekmecede para gö· 
remeyince çalındığına hükmederek key· j 
fiyeti karakob haber vermiştir. 

Tütüncü Anesti de. dükkanından tü

tün ve saire çalındığmI iddia etmiş. ya· 

FrABER - J\fqııun pottan 

iki kumarhane 
bastldı 

Yedi kuma rbaz 
yaka landı 

Diln akşam Bcyoğlunda iki kumarha· 
ne basılmr§tır. Bunlardan biri Alyon 
sokat<Jndaki Kimilbcy apartımanının 

4 üncü kattnd<:ıdır. Sami Pelmoya ait o.. 
lan bu dairede, bak Loveri, Süleyman 
Emin Sili, Bünyamin Bahar, Avram Ra
fbel, Miton Be.har kuınar oynarlarken, 
ikinci §Ube memurlan tarof ından suç 
üstünlde yakalanmışlar ve ortada bulu· 

nan 44 lira, 60 fi§ ve iki deste iskambil 
kiğıdı mUaaderc edilmiştir. 

istiklal caddesinde Niko Candapulo -
nun Yeni§ark kahvesinde de kumer oy· 
nandığı haber alınmış ve Etyon Aslon 
ile Manok Marokyan tavla ile parasına 
oyun oynarken tutulmuıiar.dır. 

--------------~------------

Çin Japon harbi 
Baıtaraf ı 1 incide 

sirsizdir. Bizim de ayni silfiltlar.unu olsa 
Japonlar taarruz vaziyetlerini idaıne et· 
tiremezler. Japonlar topçularını geli§i 
güzel kullanıyorlar. Hiç askeri ehemmi
yeti olmıyan küçük bir köye ka~ı 50 ve· 
ya 60 top birden ateş ettiklerini ekseri· 
yetle görüyoruz. 

Çin askerleri süngü muharebelerinde 
Japonlara daima üstün gelmi~lerdir.,, 

Japontenn bir muvoffaklyet 
iddiası 
Tokyo, 16 (A.A.) - Gazetelerin bu 

sabah hususi ilAvcle.rle bildirdiğine göre, 
§İlll?.l ve cenup orduları, günlerce süren 
çetin mücadeleden sonra, aralarında irti· 
ratı temin etrnisJerdir. lki ordunun ileri 
kolları, Lenghai demiryolu üzerinde Su
çeunun 50 kilometre garbında Jangtsiye 

'\'armr5!ardır. 

Çinli1er tekzip P.diyorlar 
Hankeo, 16 (A.A.). - Japon menba· 

larmın verdiği haberler hilaf ma olarak 
Japon kuvvetleri Lengaiye henüz varmı§ 
olmaktan uzak bulundukları gibi Suşa
vın ne şarkında ne de garbında na de. 
miryolunun hiçbir nok"tasına eri~iş· 
l'!rd ir. 

Bitaraf menbalardan gelen bir 
haber 
Şanghay, 16 (A.A.) - Ecnebi müşa· 

hitler tarafından verilen malOmata göre 
Çin _çeteleri Pekinin 140 kilometre cenu· 
bu garbisinde kain Paoting - Fuyu mu· 
hasara etmişlerdir. 

Şehirde bilfiil örfi idare teessüs etmi~ 

tir. 
Söylendiğine göre Çin kuweUeri e~ki 

komünist ordusunun krtalanndan mii· 
rekkeptir. 

636 ,Japon tayynresi düşliıUldü 
1 lankeo, 16 (A.A.) - Çin millt ha\ 

komisyonu tarafından verilen rakamla
ra nazaran nisan ayı sonuna kad 
gerek hava muharebelerinde gerek hava 
toplarile ve Çin tayyarclerinden tayyare 
karargahlarına ahlan bombalarla 636 
Japon tayyaresi tahrip olunmu~tur. 

Geçen ağustos ayından bu nisan ayma 
kadar Japonlar vasati olarak ayda yet. 
mi, tayyare kaybetmişlerdir. Son aylar· 
da ziya ni betleri mütemadiyen artagel· 
mistir. Mart ayında ancak 36 Japon tay· 
yar i düşürüldüği\_ halde :nisanda 75 tay 
yare diişürUlmil tür. 

5it}asa 
l talganzn dış 
politikası 

Baştarafı 2 incide 
tine geri döndüğünü anlatmaktadır. Fil
hakika l\lusolini diyor ki: 

"Sadakatle bağlı kalacağımız mihver, 
bizimle itilft"f akdetmek istiycnlere karşı 
bir ittifak siyaseti tatbik etmekliğimize 
mani değildir.,, Ve İngiltere ile böyle bir 
anla~a akdedildiğini, Fransa He de ak· 
tedileceğini ilave ediyor. 

Bu mealde bir söze ka~ı yirmi be~ se· 
ne evvel ikinci Vilhelmin ne söylediğini 
biliyoruz. Fakat Hitlerin Cenova nutku 
hakkında samimt olarak ne dilşündüğü
nü belki de biz yaşta olanlar öğrenerniye
ceklerdir. ~l !ustan)' A. Ş. ESMER 

pılan tahkikat neticesinde bunun tama
miylc tasni edilmiş olduğu anlaşıldığm· 
dan Anesti suç tasniinden dolayı müd· 
deiumumUiğc 'V~rilmiştir.,, 
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BugUn matinelerden itibaren 

S A KAR V A sinemasında 
LILY DAMITA ve ( ngi~Maurice Chevalier) si JACK Buclıanan 

tarafından bir danı ve musiki harikaeı ikinci (Karyoka) filmi 

IKARAN~A 
ve ilaveten: Görmek fırsatı kaçırılmıyacak güzel bir film. 

YAKAN PU S ELER 
TfNO ROSSO • VlV1ANE ROMANCE ve MlREİLLE BALIN 

Seanslar saat 2 den itibaren başlar 

Yugoslavya Harbiye 
Nazırı bu sabah geld 

Baştarofı 1 incide 
hususi vagondan inmiş ve kendi ini kar .. 
§Jla.mağa gelen vali Mıihiddin Üstündağ, 
İstanbul komutanı general Omer Halis 
Bıyıktay, general İhsan llgaz, deniz ko
mutanı Malunut Gökbora, Yugoslav 
konsolosluk erkanının ~lerini sıktıktan 
sonra Yugoslav ve Türk milli ma~lan 

dinlenmiştir. 

General bunu müteakip askeri kıta~'l 

teftiş etrniŞ ve türkçe olarak: 
- Merhaba ac:ker!., diye erleri sclftm

Iamı~ \'e kıta komutanmm elini sıktıktan 
sonra otomobille Perapala gitmiştir. 

Misafir vekil, saat 11.30 da vali ve İs
tanbul komutanını makamlannda ıira· 
ret ettikten sonra Taksime giderek abi
deye çelenk J.:oymu~tur. 

General bu akşam ~aat 21 de hususi 
trenle doITT'u A nkaraya gidecek \'e mem
leketimizde 14 gün kalarak. dün de yaz· 
dıitnmı gibi • 2skert tesisatı gezecek as· 
kezi tatbikatta hulunacalctır. 

Sof yada 
Sofya, 16 (A.A.)' - Ankaraya gitmek· 

te olan Yuıostavya harbiye ve bahriye 
nazın general Marig. yanında bayanı ve 
hususi kalem direktOrü oldut'l1 halde, 
bugün saat 11 de buraya gelmi~ ve istas· 
yonda, harbiye nazırı sı;eneral Das'kalov, 
Yugosla\'ya elçişi Yurifiç ve Türkiye eJ. 
çiliği erkftnr tarafından ~elamlarunıştır. 

General Mariç ile birlikte. Yugoslavya
nm Ankara elçisi Acemoviç de Ankaraya 
vazifesi ba~ına dönmektedir. 

General Mariç. ~raya giderek husust 
defteri imzalamış, §Chirdc bir gezinti 
yapmış. sonra Yugoslavya rlçiliğinde is· 
tirahat eylemis ve burada öğle yem~ini 
husu t olarak yedikten sonra saat 13 de 
Ankaraya doğru trenle yoluni,l devam et· 
miştir. 

Generalin tcrcilmei hali 
General Mariç 1878 do Galo\içtc doğ. 

mu§tur. Bu şehrin bulunduğu Uzico mın. 
takası ahalisi esasen zekaları, iyi asker 
olmalan ve bllyUk vatanpcrverJikleri ile 

meşhurdur. 

Gcnoral Mariç tahsilini Valicvo I~e

sinde bitirm.i§, lS97 de Bclgrad askeri 
akademisine, 1903 de de yüksek harp 
okuluna glrm~tlr. 1908 de erklinibarp 
olarak mP..kl~1'1ten çıknn Mariç, 1912 ôo 
Fransız ordusunda ıtaj yapmağa gönde. 
rilmiş ve burada askeri bilgisini artır. 

m?Btır. 

Sırbistanın, milli birliğini tahakkuk et. 
tirmek için giriştiği her muharebede 
general Maric çok mUhim mevkiler aı. 
mıs ve kendisine knr{!ı beslenen itima
dın haklı olduğunu isbat etmiştir. Gene. 
ra.1, meharetinl, bilhassa 1915 deki Ka.. 
c;anik muharebesinde göstorml§ ,.e bu 
harpteki yararlrğr llo tebarüz etm~tlr. 

O Irada Bregalnika fırkasmm erkAnı. 
harp reisi olan general, bir avuç askerle 
adetçe pek faik olan düşmanın hareketi
ni durdurmuş, vn Sırp ordusunu ricatton 
kurtarmı~tı Ordu bu hareketle Arnavut 
Juğa kadar indi. 

Bundan sonra Korfuya gelen general, 
1918 deki taarruz hareketine kadar ora 
da kaldı. 1918 de Drinadaki fırkanın re. 
isi olarak düşman eephP.sini yarmakta bU
yük bir muvaffnkiyet gösterdi. 

Harpten sonra, 1910 den 1930 n kadar 
general Mariç Saray Bosnada bulunan 
ikinci ordunun erkinıharp reisliğinde bu. 
lunuyor. 1930 da general olan Mariç 
Zağrcp mıntakasmdakl ordunun kuman. 
danlığııu alıyor. 1930 da da genel kur. 
may bqkanr rütbesine yUkseliyor . 

8 mart 1936 don beri de general ?darlı; 1 
Harbiye ve Bahriye nazmdır 

General, ıeçen meslek hayatı aenele.. ı 

rinde, hariçle de' kendisine verilen :1ra. 

zifoleri muvaffakiyetle baııarmıştır. Bun 
dan başka, Belgrad harp akademisinde 
eevkUlceYB profes6rHlğU de etmiştir. 

Genemi Mariı,;, ayni zanıand askeri 
muharrirdir. SevkUlceY§ baklandaki ese. 
ri v tarihi tetkikleri askerlik bilgisine 
bilyük yardımlarda bulunmuştur. 

General Mariı; bUyük bir Yugoslav 
askeri Bim88ldır. 

Albay Yevremov:ç 
Yugoslav Harbiye ve Bahriye neu

retlerl hususi kalem direktörU albay, 
Yevremoviç 1694 do Yagodin da doğ

muştur. Kendisi 1914 de kü~ü!t ruıkcr 

olarak harbe &iden nesle mensuptur 
Bunlar zabit rütbelerini harp meydanla· 
nnda almışlnrdtr 

191' de mUIA.zim rütbesini atan Ycvre· 
moviç harbin sonuna kadar kendislnt da
inıa bUyük bir kahramanlıkla en ön enfta 
göstermi§tlr. Aldığı büyük ni§ş.nlar bu 
muvaffakiyetlcrin lllillt4fatmı teşkil et
mektedir. 

Harpten sonra albay Yevremoviç tııh· 
silini Paristeki yüksek harp okulunda 
yapm~. sonra genel kunnayltkta çalıa· 
m11tır. 

1925 de kumandan rütbesi almt§ ve 
936 da albay olmu&tur • .Albay Yev~ıno· 

vi~ 936 danberi Harbiye ve B~r r,e ne
ıı:s.reti hususi kalem direkWıildür. 

Çekoslovakya 
Alman ekalliyeti nıe elesiue 

doir 
Ioglltereye 

cevabını bildird i 
Londra, 16 (A.A.) - Çekoslovak· 

yanın Südet Almanları meselesine mü~ 
teallik olan cevabı Hariciye nezareti· 
tinde tetkik edilmektedir. ' 

Cevabın mahiyeti 

Londra, il.7 (A.A.) - Diplomasi ma· 
hafilinin istihbaratına göre SUdet mesc· 
lesinin halline müteallik olarak İngilte
re tarafından y.c:ıpılmı olan teklife Çc
koslovakyanın vermiş olduğu cevap, 
umumi tedbirlerle kaleme alınmrı olan 

ve Çekoslovt•kya hükumetinin Heinle-
inc yapacagı müstakbel teklifleri tayin 
tasrihden içtinap eden bir vesikadır. 

Londrtıdaki Çckoslovaklar mahafili, 
Prag hükumetinin hiçbir .zaman Çek.c~

lovakyanın harici siyasetini tcltrar &Öz· 
den ı;cçirmeği derpiş etmediği gibi, 
Heinleinin istediği vcçhile Sovyet Rus
ya ile mevcut otan misakı feshetmeği 

'de asla hatırına ıgetirmcmiş olduğunu 
beyan etmektedir. 

Fon Papenin katibi 
ölil bulundu 

Viyana, 17 ,(A.A.~. - Geçenlerde A· 
vusturya • Çckosloyalcy a hududu yakı
uında Tuna nehrinden çıkarılmış olan 
cesedin hüviyeti zabıta tarafından tayin 
cdiln İ§tir. Bu ceset Fon Papenin eski k!i 
tibi olup Viyanadaki Alman sefarethane
sinde ataşe bulunan Baron Fon Kettele
re aittir. 

Bu zatın gaybubeti geçenlerde haber 
verilmişti 

ZA YI - 2178 numatalı arabacı ehli· 
Yetimi kaybettim. Yenisini alacağrmdan 
hükmü yoktur. *lyas Çiviltts 
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Yazan: M. s. 
Damağası, benim para vermedi· 
ğimi görünce vaziyeti kavradı 

-6-
Yanına gittim. Güler yüzle ve hür· 

metle ka11ıladı. Vaziyeti anlattm'I. Icaıp 
ederse kendi ar~mla. biru para feda· 
kirhğrnda bı.ılunıbileeeflmi, fakat zor
la tabakkilmle, emirle bir metelik bile 
vtrmlyeceilmi söyledim. Meğer bu a-
d rım (damı tısı) imlı 1... • 

Benden öıUr diledi. Haaır ve süpUrce 
parıaı isteyen adamı çatırdı. Kendi
ginden izin almadan, benden pıra fıte
diği i~in çok aiır liflar .aylcdi. Fakat 
ben bu sözlerde, bu tekdir cdiılerdc 

bir müvuu kokuıu, bir aamimiyctıiz
Jik ıczcr ıibi oldum. 

Biraz yumupk davrandığım takdir
de, benim için fena neticeler zuhur et
mesi ihtimali pek çoktu. Zavılh ömril· 
ınün on beı yılını hapisanedc ıeçire • 
eektim. O an& ıösterccejiın ufak bir 
zaa!, bir tereddüt, beni yıllarca bu ıü
ruhun tabakkUmU altında ya~amıy.

mccbur edecekti. 

Hapiaanelerin pek yabancısı olmadı • 
iımı yukarda yarmııtım. Bu itibarlı 

hapiunclcrdc zorba takımının insınr ne 
belilara düıürmele muktedir oldukları· 
nı görmüı ve igitmiJtim. Dunun içfo, 
hem zorba talmnmı ,ueendirmcmek, 
hem de korkmuı ıörünmemek vaziyeti 
almaktan bzışak çare yoktu.. Damat&· 
tmm bu muvaıaah, gayri umimt &Eke. 
eini yatııtmn.ak ve bu arada ıUpUrce 

parası istiyen ackmın glSnlUnU alı9 ot· 
mak üzere t•ğaya rica ettim: 

- Benim için çoeufun ıönlünü kır
ma!. Bu def ah le hot gör! 

Ala bu MJstl beldlyormUJ cibf. he. 
men adamına emretti : 

- Beyin elini &p tc ıenl af!etaln!. 
Sonra bana döndU: 
- Siz de dedi, bir kaç kuruJ verin , 

gönlü hoı olıun !. 
Hemen ecvap verdim: 
- Benim itlcrlmi eönün.. Onu 

memnun ederim. 

Çok kumu bir adam olan da.mataeı, 
benim hemen para vermeditimi gl.Sriln
ce vuiyeti kavradı, dit geçiromtyecett· 
ııi anladı. Bana iyi bakmuı içbı adamı. 
na emirler verdi. Ucuzca bir kira ile 
temiz yatak, yorgan bu1ı.rak catterdJ· 
ği yere yerlcıtirrneaini "6yledi. 

Bana da ywnuıak bir aeale teminat 
verdi: 

- Merak etme, burada r&Ut eder
.uı.. Senin cfbl bir arlradaı bana çok 
llnmdı. ceçlnir, ılderiz. 

DU9ündUm: 
Acaba ben ona ni~in lizım olacaktım? 

Bu adama naııl ve ne gibi bir yardımım 
dokunacaktı'!. 

Bu sırada upıclaı peyda Oli.n bir ıar. 
dl yan darnafasına lfflendi: 

.:_Müdür bey Hni iatiyorl. 
Yerinden fırladı. Kopr ıibl kapıya 

attldı. Yllrilrken dikkat ettim, lrlyan 
bir adamdı. Kuvvetli omuzlan, f rf glJv
deai, uzun boynu ile HergUt gibiydi. 

Heybetiyle, yilrilyilf ve bakrtlyle ya.t. 
ruz koğuştakilcre değil, muhakkak bU. 
tiln hapisaneye hlldm g5rünen bir tav
n vardı .. 

YEDJBELA 

Ko!uştan çıkınca, yanımdaki mahpus 
dedi ki: 

- Ne yapttn?. 
Şa~kın ıaıkın aordum : 
- Ne yaptııu ki ?. 

- Daha ne ynpaeaksm? Kafa tut• 
tun .•. 

- Klme?. 
- Ağanın adamma .. 
- Ne olur ki?. 
- Ne olu ne demek? Adamına ka-

fa tutmak. ıfayı uymamak demektir ... 
İyi tarafına rastladın yokaa bunu 
)'Utmudı oL.. 

- Ne yapardlP. 
- O zaman cörUrdUn !.. Sen galiba 

onun kim oldulunu bUmfyonun ?. 
- Yoo!. Kim o?. 

1 - Hiç ititmedin mi? Mefl'ıur Ycdi
bell !. 

Ş.ırrdım. Bundan evvel bulunduğum 
hapf11nede, onun töhretini duymuştum. 
Yedibell, oranın batı czilmiyen bir 
kaplanı imit 1 Bütün hapi&ıa11cyi titret· 
mlt. ortalıiı dehıct salmış!. Kaç defa 
aııh mahk\imlan tepelcmit, bunlardan 
bir dil:ıüneden fulaamı ya.ralamıf .• tda. 
re onu zl)rar vcnnlyceek bir hale Ketir
me lciçin her ~reye bat vurmuı. f alcat· 
ne yapsalar, ycdibcll serkeıliğindcn 

vaıııcçmemiı .... 
Uzun zamanlar hücrelerde yapayal· 

nıı, iri farelerle kartı karııya YilŞClmtJ. 
ıene nafile .. Nihayet, silr&iln etmeğe 

mecbur katmıtlar .. 
Onun ıUrUldüiU hapl.sancde kaldı. 

fım mliddet, hep onun nııceralannı, 

yaptıklantll işittim. H!IA hapisane deh
§Ct içindeydi. 

Böyle blr adtımın, dev gibi, hergül 
gibi bir insanın, benim hafif ten dikilitt
me kartı ıusmuına hltl haynt ~e. 

rlm. 

YEJ>lBELANIN HAY ATI 

Bir kaç hafta içinde ycdibetı ile iyi 
bir arkada§, çok samimi bir dost olduk. 
Mütemadiyen tatb tatlı konuıan bu 
berıUJlc o kadar aeviftlk ki. beUri iki 
lrardeı bu kadar Mvlpes •• 

Bir (iln, keyifli bW samanında ba
tından ıeçenleri bana fÖyle anlattı: 

- Könıilr ocaklannda çalıgıyordum .. 
Ameleba§t idim. Kumu çok severdim .• 
Evleneli bit yıl olmuıtu. Bir kaç param 
vardı. Bir miktarda faizle pa:a veren 
bir adamdan temin etmittim. Köyde 
biraz toprak aldım. ektirdim, &lizel bir 
köy evi yıptrrdım.. Borç 6denintiye ka· 
dar evi onun U.tüne yaptım, eenetleı. 
tik. Her ay muntazaman taksitleri ödi
yo:-dum. Borcumu bir ayak evvet öde
yerek, kendi evime sahip olmayı bir c. 
met edinmi§tim. Zaten evin de dörtte 
Uç takıitini adcmi1 bulunuyordum. 

Bir giln ocaklarda ameleye nezaret 
ediyorum. Va'°nlar, amele tarafından 
kCSmUrle doldurulduktan şon.ra aşağıya 
bdar kendi kendine gider, orada bofal
ulırdr. 

Bir giln gene bayte oldu. Bir vagcn 
yukardan aşağıya doğru gcliyoN!u. 
G8z1erim, b!rdenbire a§ağıda vagona 
fıtika.met verecek olan makas• ili§ti : 
Makas açdmaı:mın. Makaam biraı lte· 
risinde on bcJ kadar amele kömür çı. 

karmak.la utr&fJYOrla.rdı. Eler ını*aı 
açık olıaydr, vııon mutad yolunu tuta.o 
m ıeçtp ıtdecckti. Fakat kapah oldu
tu lçin o lıızt. ıeten neonun yoldan 
çıkal'N ap.Rıda ÇA1ıtan amelenin üzeri. 
ne dolru bUtUn ıllr'ıtiylc ineccflne fUp 
be yektu. Kimbitlr bçnu yaralayıp, 
bçmı 8ldUrecektl. 

Bir unlye tueddUt etmedim. Kendi
mi topladım. BiltUn kunetiyte yubn· 
<1an inmekte olan anbyı. tam &ıOmden 
geçerken yıkaladrm, kenara devirdim. 

fnr.rınnır '"'' 1 

Hotivud, modada Parite rtkahet etme
ğe başlıyor. H ım !eki şap .a Holivud 
modellerindendiı. Fazla ııüslü ve çok 161 
ttti§li olmakla beraber Pariste iyi karşı
lanmıstır. 

J 

1 Istanbul çingeneleri nasıl 
eğleniyorlar? 

Genç bir çingene şöyle dDyoırdu: BDzDere <r;D.ıngene 
dlylp geçmeyin; lb>D?i.! çauaşayorr0 lkazaınıoyoır ~~ lfllD:rzam 

intizam lçDncDe ~B1Denmeyl de çek ıyn blODyortYı~Y 
Bir çingene dUğününde bulundum l 
Düğün, Topkapı surlarının önünde 

uzayan asfalt yolun, ta Davutpaşa 

kı~lasınm a~ıklannda.ki tepelerden bi
rinin girintileri, çıkmtıları arasmda. 
yapıldı. 
Çoğumuz, dUğünUn ~l~sının Beyoğ. 

lu otellerinde yapılabileceğine kaniiz. 
Halbuki onların ye§il çemenler üstü
ne kurdukları çadırları, muhteşem 

diiğiinlcrinfn mütevazı salonlarıydı. 

Tcmiı; hava, bol zJya. ile sıkıntılı ge. 
ç<'.n kıs gUnlcrinde yorulan vücutları· 
nı kuvvetlendiriyorlar. yanıyorlar, 
kapkara, kupkuru oluyorlar. Fakat 
baharın çok güzel bir günU olan bu 
gün muhakkak tabiatı zevkleri için i· 
yi istismar etmesJni de biliyorlar. Bu 
çingeneler yaman adamlar! 

Şoseden çıktım, içinde beyaz ve sa. 
rı çiçekler açmış yemyeşil bir tarla
nın kenarında bulunan keçi yolunda 
yilrUyordum. Çalgı sesleri tA uzaktan 
duyuluyordu. Görünen beyaz çadırla.. 
nn 8nU kalabalıktı. Ke.ndi hallerine 
bırakılmış hayvanlar etrafa yayılınıı· 
la.r, dolqıyorlar, bugünün neşesin • 
den habersiz ·otluyorlardı. 

Bu sµ-ada tıpkı hayvanlar gibi ora· 
da burada her şeyden uzak, kendi A
lemlerinde dolaşan on on iki çocuk 
gördUm. Ağızlarında çiğnedikleri sa. 
kıılan kocaman balonlar yaparak 
patlatıyorlardı. Çıkan bu seslerden de 
o kadar memnun kalıyorlardı kf, sa. 
kız patlar patlamaz karmaka.n§lk bir 
kahkaha ile gülilyorla.rdı. Yanlarından 
geçiyordum. Birden hepsi önUme di. 
zildiler: 

- Abla kırk para versene, akşa
m& yiyecek ekmeğimiz yokl 

Avuçlanm açarak ellerini wıattı. 
tar. Çantamd8. bozuk bulunan iki çey· 
reği bu bir yığm uzanan hangi avu-. 
cun içine koyabUecektim? 

Bir çaresini buldum, onlara: 
- En gUul hanginiz oyun oynarsa. 

nız ona veririm, dedim· 
GillU§tüler. Blribirlerinin yüzlerine 

baktılar. Gözleriyle de biribirleri.ni 
~vtk ediyorlardı! 

- Hadisene! Hadisene! 
Bir tUrU1 oynı:yacaklan havanın 

şarktsmı bulup söyliyemiyorla.rdı. 

Küçük bir kız kendisi kadar ufak bir 
erkek çocuğunu mrla.dt: 

- Beraber oyruyalım ! 
- Döktür, döktUr, döktür. 
Mırıltılariyle mavi basma etekliği

nin ucunu beline taktı, parmaklarını 
şıkırdatarak oynamaya başladı. Er • 
kek çocukla karşılıklı oynuyorlardı. 
K~ değiotirm~iği mininiini beyaı dl§ 
terini gÖ6teren tatlı bir gUIUele yUzU. 
me bakıyordu. Tannmanuı gür elyah 
uçlan, açık kestane rengindeki göz
lerini kapıyordu. Onun bakqla.rmda 
adet! olgun bfr kadın manası vardı. 
Oyun bitince içlerinden blrl tekllf et.. 
ti: 

- İatenenlz bir de kavga edelim! 
llepli blrden yalancıktan girift.ller, 
Dlleomek, oynamak, kavga etmek.. 

Bu çocuklar kendi &detlerlne, terbiye. 
lerlne göre yetlftlrillyorlar. Anaların. 
dan, babalannc!an aldıklan ilk den. 
Hit:blrl hayluhk etmemle, hepai ayni 
pvkle 'batan1orda. 
Hepeinhı aimJarmm ortumd& bl • 

rer parma.kka.n lekesi vardı. Bu, bir 
gUn evvel keailen kuzulardan duyulan 
sUnının alAmetl idi. 

• • • 
Tepede 30-35 tane çadır bulunuyor

du: her çadır bir aileye mah8ws ••• Ön· 
!erindeki çoban köpekleri seuJz sada. 
sız tatmin edilmf3Jer gibi oturuyor • 
lardı. Burada ~rilnen kalabalığm 200 
kitlden fazla oldufunu aöyliyebillrim. 
Her çadır kadmlt erkekli bir Alemdi. 
Ellerinde birer Jefen, çalıyorlar, ıslSy
IUyorlar, oynuyorlardı. G&le ilk çar
pan 19y, kadınların giydlklerl plvar
larm :renkleriydl Karmabnpk renk. 
il basmalar içinde kenc!lml bir renk 
panayırında l&Ddmı. 

Yalnız bir çadırda çalgıcılar vardı. 
Asıl eğlenti burada ... Bir giln evvel • 

Bir pngıne çaam ve bol çocuklıl bir çingene ailesi 

den şehirden tuttukları çalgıcılar çalı- ( !ardı. Bir kıemı yama yapıyor, dikiş 
yorlar, söylüyorlardı. Ud, keman, cUm dikiyordu. Yaşlı kadınlar kı7.o.rmış 

btiş sesleri, söylenen §a!'kılar parmak kuzuları gözliiyorlardı. 

§tkırtılan biribirine kan§ıyor, eğlence Biri, yanında duran başörtülü bir 
fyi bir hava içinde devam ediyordu. kızı gösterdi: 
Erkekler binllklerden kocaman kahve - Bak gelinimiı.c, dedi. 

fincanlarına dlSktUklerl siyah şarabı Baktım. Onun iftiharla takdim et. 
bir yudumda yuvarlıyorlardı. 

Çeriba§ı Arifin bulunduğu yere git- tiği Şi31i kızı hakikaten güzeldi. Naz. 
tim. Onun yanma bağd~ kurup otur- lı ve içli bir durtl§U vardı. Teni pem.ı 
d be, beyudr. Cam göbeği rengindeki um. 
Ağa.nm üstünde rncivert abadan si. gözleri parlaktı. Yalnız basık olan 

yah kaytanls.rla süslü bir elbise var. · burnu onu biraz çirkinleştiriyordu. 
dr. F.emer yüzünde çok ı~ıklı gazleri- ~;.;.kliği üstüne pembe bir blflz 

nin rengi belli olmuyordu. MUtema. -
diyen gUlUyordu. Bana ikram olımn 

diye başka. tarafta olan çalgıları ça
ğırdı. En alafranga bir şarkıyı çalıp 
elSylemclerinl emretti. 

O, bu haliyle "çingene,, ınilletJnin 
nekadar miaaf irperver olduğunu an • 
latınak istiyor ve kendilerinin demok. 
rathklarını de. im& ediyordu. Kadınlı 
erkekli Alemin onlarca nezih ııayıldı· 
ğından bahsetti. Bir ba!kası co§kun 
bir tavırla bana bir şeyler söylemi3 ol· 
mak için atıldı: 

- Biz de hakkı, kanunu seven in· 
aa.nlar:ızt 

Birdenbire söylediği bu sözle er 
çingene erkefl "bluı çingene deyip 
geçmeyin,, demek istiyordu. ''Çalı§!. 
yonız, kuanıyonız. Nizam, intizam 
dahlll,nde eğlenmesini de pek Ali. bili. 
yonız. DUğUnUmilzde, eflencelerimiz -
de kavga, cinayet olmaz. Hayatmıı • 
zm bize glh~ bir ahengi vardır.,, 

Pembe oradaki kızla.rm hepalnden 
gUJeldl, halinde ba§kalık vardı. Tahir 
afa bu görUfilmU 8ezmif olmalı ki: 

- Benim kanın bu gördUğtlnUz ka· 
nlara benzemez.Beyazdır, kibardır· 

Dedi. Kendisi kaloriferciymie. Kış. 
lan Beyoğlunda bir handa çalışınru§. 
Ayda otuz beş lira kazanımı11- Tak • 
simde oturuyorlarmış. 

Buradakilerin hepsi Sulukuleli ol -
madıklarmı, Tallmhanede, Adada, Be
bekte oturduklarını, ıskara mi.§& yap. 
madıklanru, kunduracı, marangoz ol
duklannı anlatmak istiyorlardı. Hat
ta gelini Şi§liden almışlar... Demek 
çingenelerde de sınıf farkı varmıg! ... 
Bunlar aristokraUarı idiler. Şimdi 

ben çok kibarlan arasında bulunuyor. 
dum ... 

Yalnız kadınlara mahm.ıs ba§ka bir 
çadıra gittim. Leğen çalıyorlar ,.e an. 
lamadığım bir §ark?yJ söyliyerek oy· 
nuyorlardı . Bir kısmı oturdukları yer
de kucşklarındaki çocukları eınıirlyor 

Bir iki çadır ilerde bulunan damadı 
da gösterdiler. O da bizim bulundu. 
ğumuz tarafa bakıyordu. İ§aretleşe • 
rek baktığımızı görünce utandı. Gll " 
lUmsiyerek başını önUne eğdi. Yanın· 
daki birkaç çingene genci ile içiyor. 
lardı. 

Kızın babası zengin değilmi§. Ama 
oğlanm babuı çingeneler arumda 
batın sayılan bir adammış. Gelinle 
güvey biribirine gönül verdikleri için 
kızm babası bu yUzden fazla para da 
isti yememi§. 

Bjr kadın beni yanma çağırdı: 
- Gel. dedi, senin falma bakayım, 

halin nedir söyliyeyim ... 

Gittim. Beş kllrfj verip önüne çö
meldim. Elimi avucuna. aldı, yıldızı

ma. bakıyordu. Başımdan geçenleri, o. 
lacakları, dostumu düşmanımı sayı • 
yordu. O kadar çok söylüyordu ki, 
söylediklerinden biri muhakkak hali· 
me isabet ediyordu. En heyecanlı bir 
noktada durdu: 

- On kuruş verir misin söyliye· 
yim? Yoksa burada kalsın mı? 

Falım on kurul arumda. sıkı§mrı 
kalmıe. Vermeden eöylenemiyeoekmiı. 

- On kuruş çok, kalsın! 
Beş kuru.sa. razı oldu, son kerameti. 

ni savurdu: 
- Sen muhakkak bir avukat hanı· 

mısm. Dedi. 
GUldUm. önUnden kalktım. Ona, 

çok iyi bir falcı olduğunu söyledim .. 
Kalabalık CO§kun bir ne..cıe ile kayna~ 
şr!"ken oradan uza.kla§tmı. Tepeyi ;ış. 
madan önüme yine çocuklar dikildi • 
ter: 

- Abla, kırk para versene? .. 
Onlar çalgılarıyla, oyunlariyle ça • 

drrlariyle, çoluktan çocuklarıylc. hay· 
vanlariylc arkamda kalmışlardı. Müt. 
hiş bir ahenkle dağlar inliyordu. 

Ncrimam, Hikmet 



HABER - ~tam ı:x>Jt.aat 

Bana söqliqeceğiniz varsa piqanoda 
kararlaştıracağımız bir parçayı 

ça_larsınız .. 
--23-

- Faka{. [ arandığı halde Pariste çalışmayı göze 
- Size emrediyorum. · almak cesaret işi doğrusu ... 
- Benimle beraber gelmek niyetin· Şu kont Vangerhayt olur sersemler. 

de misiniz yoksa? den değilmiş. Sen devlet kuriyesi ol. 
- Evet, öyle istiyorum. duğun halde ecnebi bir kadınla ne 
- Fakat tehlikeleri? halt etmeye münasebet peyda etmeye 
- Ciddi mi söylüyorsunuz? kalkarsın? Üstelik bu münasebetini 
- Sizin için söylemiştim. Fakat bizden saklamaya bile kalkıştı. 

mademki istiyorsunuz, ben maalmem. Fon Strammer raporu okuyordu: 
nuniye kabul ederim. Sizinle beraber "Emriniz üzerine V. 'ıin Paristeki 
olunca benim için muvaffakıyet yüz- ya§aytşı hakkında tahkikıı.t yaptım. 
de yüz demektir. Evindeki hfametçileri hep Alman ve 

Birden ne§elenmişti, çocuk gibi söy. efendilerini ootanlarını seven kimse-
lenmey~ 'başladı: Zeri onların hadi.seyle alakalı bulutı-

- iKa§rild denilen adam benim tay- duklanndan §iiphe edüemez. Kendile
yarecilikten anlamadığımı söyler, a - rini konuştur-maya bile mu va/ fak ola. 
lay eder dururdu. Tayyareyi kaçı. mtıdım. Bunun flzcrine binanın kapı. 
rınca aklr başına gelecektir. Onun ne cısı ol.an h.-adının ağ.:ını aradım. Otı

hale gireceğini görmek için ömrüm - dan, 7rontun 3ekiz aydanberi arasıra 
den birkaç seneyi maalmemnuniye ve. evine bir kadını davet ettiğini öğ1'en
rebilirim ! dim. Uzun boylu, sarı~ın ve çok güzel 

Onun lbu çocuk~ sevincini gülilnı- yirmi y~larında kadar bir kadmmı§. 
siyerek seyrediyordu. Bir aralık kula. Kaclının ismi Rozin Noledir, sinema 
ğma fısıl dadı: artisti .•• 

- Banyonuz pek uzun slirmedi mi? Yıldızın, kır1i, yaşlannda k.adar o· 
Şüphe edilmemesi için muslukları ka- lan Florin Döko isimli hizmetçisine 
pamak ltizım... kur yapmaya ba§üıdım. Bu kadın, ha. 

- Her şeyi düşünüyorsunuz kuman nımmın mahremi esrarı olduğu için, 
dan. çolc şeyle.r lıiliyor ve bıı sebeble ağ. 

- Bir daha ne zaman görüşeceğiz? zmdan pek çok §eyler alabileceğimi 
- Yarın. umuyordum. Ümidim boşa çıkmadı: 
- İhtiyatsızlık yapmış olurz; ya. v., :Malagadan Parise geldiği günü 

bizi görürlerse ... !yisi mi aramızda saat ondaıı mı yediye kadar metresi. 
bir parola kararlaatıralım. Biribirimi- 11in evinde kalmı..5. Çantası yanınday
ze anlat\lcak fevkalilde bir vaziyet ol. mı.ş.-Yemeği :yatak odasında yemi§lcr. 
duğu zaman bu parolayr veririz. Kont bir dakika bile çantadan ayrıl-

Biraz dü5Undükten sonra devam et· ·mamış ı·c onu ya.~tığrnın altına koy-
ti: muş. Kont ev<le1Jken oraya ~ka hiç 

- Buldum. Sabahlan saat yedi bu. kimse gelmemi§ ve servisi bizzat Flo
çukta ben bütün fabrikayı dola.sırım. rin yapmış. Koııt giderken, çanta Tcol. 
Her sabah tam sekizde sizin pencere- ttığıuıım altındaymı§. 
nin önünden geçerim, eğer bana söy. Bu va<:iyette, çaııtanm, o giüı ora.. 
liyeceğiniz \'arsa pencereyi açık bıra- da açılmış oUıbilcceifini sanmıyorum. 
kıp piyanoda kararlaştıracağımız bir V. nhı evinde de 1;öylc bir !}C'IJ olanı.az. 
parçayı çalarsınız. Çünkii kendisi o gü'ı evine 1~ğrama. 

- Mesela ' 'Şen dul" operetinin val- mış, trenden inip metresinin evine, o-
sini? radan da gene trc>ıe git mi§tir. 

- Tamam, mutabıkız. Ben de size Bıı arada, Rozin'in 7ıiznıctçisi FZ,o-
söyliyeccklerim olursa pencerenizin rini hizmetimize <tlabilmek ilmidinde 
önünden geçerken Nazilerin meşhur oldıığumu biU:lirmek isterim. Kendisi 
havası olan "Bademeilermarsch" ı ıs. gayet para canlısıdır ev bana da ti.1ıT.: 
lıkla çalarım. • olnıu§ göri<niiyor. Florin, şimdi harbi-

- Evet. İkimizden biri sabahleyin ye ne::ıarcti dördiincü şubesinde sivil 
parola verdiğimiz zaman, ayni gece memur olarak Ç<Zlı§a>ı mütekait bir za
'bu saatte, yani saat yirmi üçte bura· biti>ıkız hardcşi<lir. Bzt adama takdim 

edildim, beraber yemek ycclik. Geve. 
zenin biri, mnh!Jberat işlerimle çal1*t
yor. Kendi.sinden kokıyca lti/ alabile. 
ceğimi samyorum. 

Talimat beklemekteyim.,, 

Bn.13T 

Fon Strommer raporu okuyup bitir
mişti. General sordu: 

- Fikriniz nedir? 
- İyi yazılmış bir rapor. Müspet 

taraf r, hizmetimize alınması memul 
bir kadından bahsediyor. Menfi tara· 
f1: kontun, metresinin evindeyken 

çantasının açılmadığı müttefiken is -
pat edıliyor. Hazin tarafı: kontun ya
lan söylediği... 

- Benim de fikrim öyle ... Kont az. 
ledilecektir. 

- Haklı ve yerinde bir ecza ... Fa. 
kat evrakın nasıl çalındığı gene öğre. 
nilememiş bulunuyor. Bir adım bile i
lerliyemedik. 

General köpürdü: 

- Onu ben de biliyorum. Ben siz· 
den felakete ağlamanızı değil, bu işin 

nasıl geçmiş olabileceJ1i hakkında ne
ler düşündüğünüzü öğrenmek istiyo -
rum. 

Yüzba§mm izzctincf si kırılmıştı, so. 
ğuk bir tavırla cevab verdi: 

- Hiçbir fikrim yok ekselans! 
Fon Rogviç, muavinini yukardan a. 

§ağı, istihfafkar bir nazarla süzerek 
söylendi: 

- Tabii! Neden fikriniz olsun? Pe. 
ki ama, yedi senedenberi benim ya -

mmda hiç tecrübe sahibi olmadan mı 
çalıştınız? Fikriniz yok ha! 

Cigarasmr, tablada, hiddetle ezdi. 
Homurdana homurdana devam etti: 

- Benim de hiç bir fikrim yok! fe
na halde aldatıldık. Ama nasıl? 

- Tahkikat devam ediyor Ekselans 
tabii... 

- Tahkikattan hiçbir netice çıka
cağa benzemiyor. Kont, sıkı§tırılınca, 
yalan söylediğini, Pariste metrcsile 
bulu§tuğunu itiraf edecek. Bundan ne 
çıkar? Hiç! 

(Devamı var) 

17 MAYlS-1938 

Okyanosun dibinde 
ölümle mücadele 

~nır ın~IDl:E zabıta, <dleınıze gömül· 
dtUığtüı taınıten~alhlırnını Dçlnden 

ınıasoe kuırtuDmtYJş ? 
1918 de bir yaz günü E 4 ve E 41 işa· ( mutlaka bu kapıyı açması şarttı. Yüz· 

retli iki İngiliz tahtelbahiri çarpıştı. ln- başı kapıyı omuzladı, fakat açılmadı. 
giliz bahriye nezareti, düşmanlar sevin- • Birdenbire gemi bir yere çarpar gibi ol
mesin ve İngiliz bahriyelilerinin mane- Bu vuruşla yüzbaşı yere yuvarlandı. Ak· 
viyatı sarsılmasın diye İngiliz donaruna· lı başına geldiği vakit geminin durduğu
smda vukua gelen bütün kazaları cfka- nu anladı. Derin bir sessizlik yüzbaşıyı 
n umumiyeden titiz bir itina ile saklı- feci hakikatle karşı kar§ıya bıraktı. 

yordu. Bu haber de gizli tutuldu ve hiç Bahrimuhitin dibinde yapayalnızdı. 
kimse bu iki İngiliz tahtelbahirinin ne Kapı Mla kapalı idi. Arkadan yüzler-
olduğunu öğrenemedi. Ancak harp bittik- ce ton ağırlığında su tazyikine maruz 
ten Ye aradan seneler geçtikten sonra vu· hulunan bu kapıyı açmak imkansızdı. 
kua gelen kazalar yavaş yavaş yazılma- O vakit yüzbaşı ba~a bir şey düşündü. 
ğa başlandı. Bu münasebetle, bu kaza da Torpil atılan delikten dışarıya çıkmak 

E 41 tahtelbahirinde bulunan bir Ingi- hıtedi. Fakat bu deliğin de kapağı kapalı 
liz yüzba~ısmın macerası ve şa~ılacak idi. O da büyük bir su tazyikilc sıkı~ını, 
soğuk kanlılığ meydana çıkardı.: bulunuyordu. 

Bu şiddetli çarpışmada E 41, E 4 ün Brovn beynini patlatırcasına düşündü. 
kumanda köprüsünü parçalamış ve koca- Büten bilgilerini kafasına topladı. E~er 
tahtelbahir bütün mürettebatile birkaç içt?risinde mahpus kaldığı makine daire
saniye içerisinde suların içerisine gömül· sinin dm-arlarına su tazyikinden daha 
müştü. yüksek bir hava tazyikini çarptırabilmek 

E 41 in de bordasında 3 metre uzunlu- imk§.nırıı bulursa torpil deliğinin ka~ 
ğunda geniş bir yara açılmıştır. Tahtel- açılacak ve bu tazyikle kendisi de birden· 
bahir kwnandam Gemisinin batacağını bire su sathına fırlamış olacaktı. Bu su
muhakkak gördü ve tayfalara gemiyi ter- ret!e belki de kurtulacaktı. 

ketmeleri emrini verdi. Işıklar geminin battığı dakikada sön· 
Tahtelbahir yavaş yavaş batmağa baş· müştil. Brovn en karanlık geceden daha 

hyordu. Tayfalar dalgalı denize atıldılar derin bir zulmet içerisinde bulunuyor
ve canlarını h-urtarmak için şiddetli bir du. Fakat o makine dairesini çok iyi ta
mücadeleye giriştiler. lyi bir tesadüf ese- mrdı. Hatta kör bile olsa bu dairede mü~ 
ri olarak Firedrake kruvazörü o civarda külatsız çalışabileceğini bir çok defalar 
bulunuyordu. Bir kişi müstesna olarak düşürunüştü. Binaenaleyh derhal hareke
tahtelbahirin bütün mürettebatını kur- te geçti. Elini, tazyikli hava borularının 
tardı. musluğuna doğru uzattı. Derhal çekmeğe 

Kruvazörün güvertesinde yoklama ya- mecbur oldu. Çünkü kolunda şiddetli bir 
pıldr. Okunan isimler "burada,. cevabile ağrı duymuştu. Bütün vücudundan bir 
karşılandı. Yalnız yüzbaşı Billi Brovn elektrik cereyanı geçti. Çekilirken baca~ 
ismi okunduğu vakit kimse cevap verme· makinelerden birisine dokundu gene bir 
di. Yüzbaşının ismi harp zayiat listesin- cereyan vücudunu sarstı. 

de "kaybolanlar,, sırasına kaydedildi. Makine dairesine sızmı' olan sular 
Fakat yoklama yapılırken yüzbası de- elektrik bataryalarındaki cereyanı maki· 

nizin dibinde ya~amak için mücadele e- ne dairesinin her tarafına ya~Iardı. 
diyordu. O vakit yüzbaşı bütün gayretini ele a-

Tayfalar gemiden denize atılırken tarak, tazyik edilmiş hava musluğunu 
Brovn makineler dairesinde yalnızdı. llk açabildi. Bu musluktan tazyik edilmi' 
su hücumunda yüzbaşı karşılaştığı büyük hava ile beraber su da fırladı. 
tehlikeyi anladı. O da kaçmak istedi. 

Kaçabilmek için kumandan köprüsüne 
çıkabilmesi lazımdı. Makine dairesinden 
kumandan köprüsüne uf ak bir kapıdan 
geçilirdi. Yüzbaşı tam bu kapıyı geçece
ği sırada bir su dalgası hücum etti ve ka
pıyı kapadı. 

Halfis kapısını kapayan bu dalga ayni 
zamanda yiizbaşımn hayatını kurtaıımş 
oldu. Zira kapanan kapı şimdilik sula
rın makine dairesine dolmasını menedi
yordu. 
Yüzbac:ı kısa bir zama~ için canını 

kurtarmıştr. Teneffüs edebilecek havası 
vardı ... Fakat denize çıkabilmek için de 

Brovn bu su hücumuna ldeta sevindi. 
Çünkü suda tazyiki arttıracak ve kapa
ğın çabuk açılmasına sebeb olacaktı. 

Fakat ansızın boğazında bir gıcık his
setti ve öksilrmeğe başladı. Ha\-ayı dol• 
duran keskin kokunun nereden geldiği
ni yüzbaşı bir türlü anlayamıyordu. 

Bu koku Klor gazı kokusu idi. Elektrilt 
bataryalarına temas eden deniz suyu klor 
gazr neşrediyordu. Şimdi daireyi doldu
ran, su, hava klor hepsi birden yüzba~ıyı 
bojirnak istiyordu. 

da buluşuruz. ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su yükseldikçe yüzbaşının kalbi daha 
zor çarpıyordu. Fakat az tazyiklere alı~ 
mış olan yüz bası bu vaziyeti de sükO.
netle karşılayabiliyordu. Birkaç dakika i
çerisinde tazyik istediği nisbeti bulacak
tı. 

-Peki. 
- Bir sual kumandan: Stup gittik. 

ten sonra siz onun pavyonunda. yal
nız mı kalacaksınız? 

- Hayır. Ev işlerini görmek için 
Franziska isminde bir kadın da ora. 
da kalacakmış. 

- Buna lüzum göreceklerinden ben 
şüpheleniyorum. Franziskadan ken -
dinizi koruyunuz kumandan ... Cazibe
siyle insanı avlamaya çalışan bir ca. 
sus az kaldı tuzağına beni düşürü
yordu. 

- İkazına teşekkür ederim. Kork
ma! Haydi, şimdilik Allahaısmarla
dık. 

Bcnua, genç arkadaşının elini hara. 
retle sıktı, ayaklarının ucuna basarak 
kapıya gitti ve geldiği gibi, bir gölge 
halinde uzaklaştı. 

-XllI-
- Yüzbaşı, §U raporu okuyunuz ve 

sonra bana fikrinizi söyleyiniz. 
General fon Rogviç, sallanan koltu. 

ğunda, arkaya yaslanarak bekledi. 
'Muavini fon Strammer ise ayakta, 
şefinin uzattığı raporu okumaya ko. 
yuldu. General sözlerine devam edi -
yordu: 

- Komiser Vclter becerikli bir a
dam... Verdiğim talimatı ga -
yet iyi tatbik etmi~. Velterin Berlin. 
de lıizmctimize alıp Parlsc gönderdiği 
"Bn. 137'' de müthiş bir casusmuş. 

Ayni zamanda cesur biri... Fransız 

askeri zabıtası taraf mdan harıl harıl 

ltalgan 
Donanmasının 
Nümayişi 
Alman devlet reisi llillemı ltalyayı 

ziyareti münascbetile Napolidc ltalyan 
donanması tarafrndan büyük bir deniz 
nilmayişi yapıldığım yazmış, tafsillitım 

bildirmiştik. Bugün de bu mimayi§e da
ir birkaç resim dercediyoruz. Üstte Na
poli kör/ ezinde lıarekete hazır btkliyr.11 
torpido filotillôsı yanda zı r/ılı/ar seyir 
halinde ı·c manevraları seyreden ita/ya 
kralı ile llitler görülüyor. 

..--.. of 
.. 

Brovn eli delikte bekliyordu. 
ümitsizliğin verdiği son bir gayretle 

deliği itti. delik açıldı. Yüzba~ı elindeki 
oksijen bombasından son bir nefes çeke
rek yukarıya doğru atıldı. 

Kaza yerinde hala dolaşan bir torpido 
beyaz köpükler arasında bir insan gördü. 
Gemiye atıldı bu suretle Frcdrake kruva· 
zöründe ismi ölüler listesine yazılan yüz
ha~r Brovn hayata geri döndü. 

Yeni Nesriyllt: 

insan 
lnsnn meemu:ısının ikinci s:ıyısı çıktı. 

İçinde N'unıllah Ataç, Hilmi Ziya ÜJken, 
S. Eyübolilu, Şefik Tunç, Muzaffer Şerir, 
Sabri Esat, Ahmet Agaoı;ıu, Cebbar Mos
serin )'azılarını bul:ıc:ıksınu:. TnYsiye e
deriz. 

r 
TiFOBiL -

1 1 Dr. lhsan Samı 
fifo ve paratifobastılıklınna tut 

l 
roamık için ağızdan ıiıoan tlfo hap 1 
ıındır. Hiç rahatsızlık yermeı. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 
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't -------,--

Atletizm takımı Parazit klüpler 

250 gram et~eği babalığıyla pay1aşamıyan ve omı 'öl<lüren 'katil, 
cinayetinin hesabını veriyor 

Yer yüzünde, facialara, cinayetlere 
sebeb olan failler arasında en esaslıla. 
n kıskançlık, sevgi, menfaat olarak 
ka.bul olwıuyor. 

Zola ölmez eserlerinden birisinde 
bütün varlıklariyle toprağa bağlan -
mıg olan köylüler arasında toprağın 

da birçok kanlı facialara sebeb olabi. 
leceğini uzun uzadıya anlatmıştı. 

Fakat mutlak olarak her facianın 

sebebini bu amillere istinat ettirmek 
mümkün değildir. Bazı vakalarm ha
tira gelmiyen sebebleri vardır. 
Beş kuruş, on kurş gibi uf ak meb

l~ğlar yüzünden kanlı kavgalar oldu
ğunu her gün okumuyor muyuz? Fa_ 
kat bir lokma ekmek ve bir tabak 
ha§Ia.nmış patates için iki insanın bo
ğazlaşması pek az tesadüf edilen bir 
vakadır. Demek oluyor ki açlık, alelB.. 
de açlık da bir cinayete sebeb olabili· 
yor. 

Bu sene Fransada Bordo civarında 
~d~li soğuklar oldu. Kuvvetli don 
bu havali köyIUlerini besliyen bağlan 
yaktr. Üzüm mahsulü bol vergili ol
mıyacak. !şte bu civar köylülerinin bu 
günkü endişesi budur. 

Bordo yakınlarında Hayyar köyün
de dolaşan jandarmalara. köylüler bu 
dertlerini yana yakıla anlattılar: 

- İlkbahar geldi.. Soğukun yaptığı 
felaketi kuraklık tamamlıyor. Bir 
damla yağmur yüzüne hasretiz, bu gi. 
dişle işimiz Allaha kaldı. 
· Köylüler jandarmalarla konu~a ko
nuşa harman yerine kadar geldiler. 
Bu sırada jandarmalar birdenbire 
durdu. Yol üzerinde bir ceset yatıyor. 
du. Köylüler bu cesedi derhal tanıdı
lar. O, Bernar baba isminde bir ihti
yardı. 84 Ya§ında, süt beyaz sakallı 
bir ihtiyar. 
Başında kocaman bir yara var. Bir 

sopa ile öldürüldüğü besbelli. 
Biraz sonra hakikat anlaşıldı. 

* • * 
Bu kendilerinin ve eşlerinin ha -

yatını kurtaracak bir lokma ekmek i. 
çin boğuşan iki zavallı insanın kavga
smdan çıkan bir faciadır. 

Bı.t köy civarında tek bir ev var. 
Burada karısıyla Bernar baba oturur. 
Kadının ilk kocasından olan oğlu Pol 
de babalığının yanındadır. 
Karı koca çok ihtiyardırlar. Oğulla. 

rı elli y~ına yaklaşmıştır. Senelerden 
beri mahsulleri bozuk çıkıyor, toprak 
bütün çalışmalarına rağmen bu aileyi 
darı darına besliyecek mahsul veri -
yor. 

Artık ihtiyarlar da eskisi kadar ça
lışamıyorlar, bütün iş bu Polün o -
muzlarına yüklenmiştir. Sıkıntı içer
sinde kalan Polün kafasında ara
srra karanlık fikirler dolaşıyor: "Ö
lüın bu ihtiyarları unuttu, seneler se. 
neleri kovalıyor. Bu ihtiyarlar bir 
türlü ölmek bilmiyor, Ben onları öl
dürsem nasıl olur?,, 

Sıkıntı günden güne artıyor, top -
rak seneden seneye kısırlaşıyor. 

* • * 
Bir gün ihtiyar kadın hastalandı, 

romatizmaya tutuldu, yataktan çıka
maz oldu ... Çalışacak iki kol eksildi. 
Fakat doyacak bir karm yine mev • 
cuttnr. 
Vakı~ ihtiyar Bcrnar yine ~alışıyor. 

Fakat bu halinde ne yapabilir ki? .. 

Köylülerin dedikodusuna bakılırsa, 
iki ihtiyar üç gün üç gece bir lokma 
ekmek bulamadan yaşadılar. 

Vaka sabahı Pol kasabaya indi. Ce
ketini bir yahudi tefeciye rehin bı • 
raktı. 250 gram ekmek ve 100 gram 
patates aldı ... Hannan yerinde baba
lığı ile karşılaştı .. 

- Ne iyi... Bugün artık aç kalmı
yacağız demek? 

Pol cevab verdi: 
- Avucunu yala ... Bu ekmekte se

nin hissen yok.. Onu ben yiyeceğim. 
Ben senden daha çok yaşamaya 13-
yıkım. 

İhtiyar inledi: 
- Açım .. 
- Geber! 
- Bana yiyecek ver, yoksa seni öl-

dürürüm. 
Pôl ihtiyarın elinden sopayı kaptı: 
- Dur, dedi, seni açlık hissedemi. 

yeceğin bir yere göndereyim .. 
Kalın sopayla bir vuruşta babalığı

nı cansız bir halde yolun tozları içer
sine devirdi. 

~lfilkaıra~aı 

At yarışları 
Ankara, - İkinci hafta at yarış

ları bu gün Hipodramda 20 bi
ni mi\ecaviz bir meraklı huzurunda 
yapılmıştır. Bugünkü yarış neticeleri 
şunlardır: 

Birinci koşıı: Üç yaşındaki yerli 
yarırnkan erkek ve dişi taylara mah
sustu. İkramiyesi 320 lira ve mesafe. 
si 1200 metre olan bu koşunun birin
ciliğini Hüseyin Aatak'ın Frig'i, ikin
ciliği Ali Rıza Yürük'ün Uğur'u, 3 ün. 
cülüğü Ahmed Öztuz'un Uçar'ı almış. 
lardır. 

ikinci koşıt: Üç ve daha yukarı 
yaştaki lngiliz at ve kısraklarına mah 
sustu. Mesafesi 1800 metre ve ikrami
yesi de 320 lira idi. 

1 - Asrın Çırmar'm Bandy'si, 2 -
Said Halimin Novic'i, 3 - Said Hali. 
min Sun And Air'i. 

U çüncii koşu: Dört ve daha yukarr 
yaştaki yarnnkan Arab ve haliskan 
Arab at ve kısrakla.rına mahsus olan 
bu koşunun ikramiyesi 210 ve mesa
fesi de 1800 metreydi· 
1- İbrahim Nalçın'ın Kekli,i 2 -

Yüz. A. Hayranlı'nın Duman'r, 3 -
Yüz. Ş. Tanak'ın Bahtiyarı. 

Dördüncü. lcoşu: üç ve daha yukarı 
yaştaki haliskan İngiliz at ve kısrak
lara mahsustur. İkramiyesi 500 ilra . 
ve mesafesi de 2000 metre olan bu ko. 
şunun: 1 - Asım Çırpar'm Tomru'su, 
2 - Y. Bürhan Tan'ın Komisarj'r, 3 
Akif Akson'un Baylan'ı. 

Beşinci 1;e s01ı koşu: Dört ve daha 
yukarı yaşta bu sene zarfında koşu 

kazanmamış yerli yarımkan İngiliz at 
ve kısraklara m'ahsustu. İkramiye 300 
ve mesafe de 2000 metre idi. 

1 J Fahri Ataçeri'nin Ceylanı, 2 -
H. Ka.hraman'm Sedası, 3 - Mehmet 
Atak'm Bozkurdu gelmişlerdir. 

Varın Ankaruya 
gidiyor 

Ankara §ehir stadında 19 mayıs genç
lik bayramı münasebetile yapılacak olan 
atletizm müsabakalarına iştirak edecek 
lstanbul atletizm tah-ımr monitörü Naili 
Moranm idaresinde yirmi kişilik kafile 
yarın şehrimizden hareket edecektir. 

Serbest güreş 
Birincilik 

mil sa bakaları 
T. S. K. lstanbul Bölgesi Güre§ A

janlığından: 

1 - 22 - 5 • 1938 pazar günü Vezne
cilerde kS.in Sülcymaniye klü'bü sal.o -
nuıida yapılacmk olan İstanbul serbest 
güreş birinciliği müsabakalarına şimdi

ye kadar teşkilatça tescil edilmemiş o
lan ıgüreşçiler de kabul edilecektir. 

2 - Bu gibi tescil edilmemiş gü
reşçileri bulunan klüpler tescil muame
lesine başlamak üzere fotoğrafli'ıriyle 

birlikte şimdiden bölge merkezine mü
racaat etmeleri ve birer vesika almalan 
lazımdı r. 

3 - Bu müsabakalar hakkında gö
rüşmek üzere klüp murahhaslarının 18. 
5 • 1938 ~arşamba günü akşamr saat 
18 de bölge merkezine gelmeleri rica 
olunur. 

Halk evi 
Spor bayramı 

Eminönü Halkevinden: 
19 Mayıs Spor ve Gen!rlik Bayramı, 

Evimiz tarafından aşağıdaki program 
gibi kutlanacaktır. 

1 - Gündüz saat (16) da Be~rt 
meydanında: 

a) istiklal marşı, 
b) Genç bir sporcu tarafından söy

lev, 
c) Halkevi Başkanı Agah Sırn Le-

vent tarafından söylev. 
ç) Jimnastik gösterişleri. 
d) Meyd~ı:1 Temsili (İstiklal Piyesi). 
Bu şenlik toplantısında bütün yurd-

daşlan davet ederiz. 
2 - Gece saat 2030 da Gülhane par

kr içinde Alay kökünde: 
a) Evimiz üyelerinden Naki Tezel 

tarafından söylev. 
b) Evimiz gösterit şubesi tarafından 

(Y'<llnız bir kelime) piyesi. 
Alayköşkündeki gece müsameresine 

gelmek istiyenler davetiyelerini her 
gün Cağaloğlundaki Evimiz bürosun -
dan alabilirler. 

Aston Villa 
Avusturya muhtelltinl de 

yendi 
Almanyada bulunan 1ngilterenin ikin

ci kiline şampiyonu Aston Villa taknm: 
Avusturya muhteliti ile pazartesi günü 
bir maç yapmış ve İngilizler 4-2 galip 
gelmişlerdir. 

~ . E-~-=;;;;.,_ 

ve 
Oyuncu kandırmak salgını 

Geçen mevsim sonunda Ankarada 
yapılan (milli küme harici mıntaka a
rası birincilikleri) müsabakalarında 

şampiyon çıkan Bafra klübü azasın. 
dan Turgut. Gürkan'm dünkü Ulus ar
kadaşımızda çıkan son zamanlarda 
çok tehlikeli bir hal alan klüpler ara
sında oyuncu kandırmak işine ait en
ler.san yazısını aşağrya alıyoruz:,, 

"Biz, Anadolunwı küçük bir kaza. 
sında birçok yoksulluklar ve fakat çok 
samimi bir hava içersinde ve bize şef
kat gösteren kıymetli idarecilerimizin 
çizdikleri program dahilinde yürümüş 
ve yürümekte olan gençleriz. 

1936 • 1937 yılı mill1 küme harici 
Türkiye bölgeler arası futbol birinci. 
si olmuştuk. Ve bu birincilik sevinci 
ile sporda çok yükselmeğe ve bu sa-

yede de önemli başarılar elde etmeye 
hep birlikte sayın idarecilerimiz ö -
nünde and içtik. Fakat bu saf ve te. 
miz havamızı bir veya birkaç senelik 
varlık için bozmak istiyenler var: An. 
kara, İstanbul ve İzınirde spor klüple
rinin biribirinden yaldızlı vaidle oyun
cu almak hastalığı şimdi de şirin Baf. 
ramıza kadar el uzatmıştır. 

lngiltere 
Birinci küme ilkinde 
Takımların aldıkları 

puvan vaziyeti 
!ngilterede lik maçlarının sona er. 

diğini ve Arsenalin birinci küme şam
piyonluğunu kazandığını, birinci kü • 
me sonuncusu ile bir .evvelinin oto • 
matik olarak ikinci kümeye geçtikle -
rini yazmıştık. Bu sene ikinci küme. 
ye giden Mançester Siti takımı ge -
çen sene İngiltere !iki birinci küme 
§aITlpiyonu idi. 

A§ağıdaki cetvel :1ngiliz takımları • 
nm puvan vaziyetlerini, yaptıkları 

maçlarda galibiyet ve mağlUbiyetleri
le berabeJ'lik ve attıkları, yedikleri 
golleri göstermektedir. 

Birinci rakam yaptıkları maç ade. 
dini, ikinci rakam galibiyeti, üçüncü 
rakam beraberliği, dördüncü mağlU. - · 
biyeti, beşinci rakam da, çifte snrr
dan evvelki attığı ve sonraki yediği 
golü, son rakam da aldığı puvam gös. 
termektcdir· 

Arsenal 42 21 10 11 77 :44 52 
Volverhamp 42 20 11 11 72 :49 51 
Preston 42 16 17 9 62 :44 49 
Midlesburg 42 19 8 15 72 :65 46 
Karlton 42 16 14 12 65 :51 46 
Brendford 42 18 9 15 69:59 45 
Bolton V. 42 15 15 12 64:60 45 
Surulerland 42 14 16 12 55 :57 44 
Lids U. 42 14 15 13 64:69 43 
Çelsea 42 14 13 15 65 :65 41 
Liv:rpul 42 15 11 16 65~1 41 
Blakpul 42 16 8 18 61:66 40 
Derbi K. 42 15 10 17 66 :87 40 
Everton 42 16 7 19 79:75 39 
Hudersfild 42 17 5 20 55 :68 39 
Lyçester S. 42 14 11 17 54:75 39 
Stok S. 42 13 12 17 58 :59 38 
Birmingam 42 10 18 14 58:62 38 
Grimsbi T. 42 13 12 17 51 :68 38 
Portsmut 
Mançester 
Vestbrom. 

42 13 12 17 62:68 38 
42 14 8 20 80:77 36 
42 14 8 20 74:91 36 

İdareci ve klüp başkanlannm bu
lundukları müesseseleri filet ittihaz 
ve klüplerinin mali vaziyetlerinin iyili 
ğine dayanarak böyle zavallı klüple. 
rin senelerce emek ve yoksulluklar i. 
çinde meydana getirdikleri ve ancak 
spor zevkini tatac:ı.k çağda genç spor
cularına yukarda dediğim gibi mües
seselerde ihzar ettikleri 50-60 lirahk 
bir işe almak vaadiyle mensup olduk
ları klüpten soğutmakta ne mana 
var? 

Demek ki biz bir defa böyle önemli 
bir temas için Ankaraya geldik ve o.. 
rada s~yimizin semeresini gördük. Bıı 
sevinci bize çok gördüler ve kıymetıi 
oyuncularımızdan birini bir çok yal. 
dızlı mektuplar ve müteaddid telgraf
larla halen bulunduğu memuriyetten 
de istifa ettirterek Ankarada bir ku
lübe çağırdılar. Yarın tekrar bir mu. 
vaffakıyet gösterecek olursak belki 
birkaç oyuncumuzu daha. alacakla-r 
ve nihayet bizi de hiçe kadar indire
ceklerdir. 
Yazık değil mi, bizi burada sene. 

!erce hiçbir yerden yardım görmeden 
çalıştıran ve bütün dileklerimizi za. 
manla meydana getiren idarecilerimi. 
zin maddi zararlarından maada n~ 
kazançları var? Yalmz bir şeref de
ğil mi? E, işte zengin ve büyük klüp
ler bu şerefi de baltalarsa yarın onlru· 
da bu işlerden çekilirlerse, bizim gibi. 
hevesli ve genç sporcuların hali ne o~ 
lur? 

Yüz binlerce nüfuslu büyük vila
yetlerde tabii bu gibi klüplerin yüz
lerce faal ve binlerce gayri faal aza. 
la.rI vardır. Niçin bu gençler ihmal e. 
diliyor da altmış, yetmiş bin nüf uslıı 
küçük kazalarda bin türlü meşekkat
lerle meydana getirilen ve ancak ye
tiştirenlerin spor z.cvkini tatacak bir 
zamanda bu oyunculara. göz dikili .. 
yor?,, 

Muharririn son sualine verilecek ce. 
vab şudur: 

Oyuncu kandırmak salgını son se
nelerde teşekkül eden parazit klüpler 
yüzündendir. Sporculanmzı kaçırma
mak istiyorsanız bu gibi klüplerin ço. 
ğalmamasma dikkat etmek lazımdır. 

Boks maçları 
T. S. K. İstanbul bölgesi Boks ajan.. 

lığından: 
1 - Bölgemiz boks teşvik müsaba. 

kalarmdan birincisi 21/ 5/ 938 cu.mar. 
tesi günü akşamı saat 20.30 da Vezne
cilerde kain Süleymaniyc kulübü salo
nunda yapılacaktır. 

2 - Müsabakalar serbest olduğun
dan bölgemizde bulunan bütün ama -
törler iştirak edebilirler. 

3 - Kazanan :Jlirinci ve ikincilere 
madalyalar verilecektir. 

4 - Tartılar ayni gün saat 18.30 a 
kadar Süleyınaniyo kulübünde yapıla_ 
cağından müsabakaya gireceklerin ni. 
hayet bu saate kadar müracaat etme. 
!eri lazımdır. 

5 - Tartıya geç kalanlar müsaba
kalara giremezler. 

Ankara mmtakası serbest giire§ birinciliği mifaabakaZarına evvelki gün Ankara.da şehir stadyommula baş1.anıldı· 
fjmı yazmıştık. Karşıl.o..,,wı.aların ehemmiyeti, hatanın da müsait olU§u yilzünıfen biiy'ilk stadın tribünlerini dcldt,. 
ı·an seyirci 1.alabalıiJı önünde yapt1a>ı gilreşlcr çok lıcyecanh geçmi..ştir. Miisabaka1ar 1ıcniiz tamam1anmam1§ ol
duğundan soıı karşıla§malara 1uılkevi salonımaa devanı edilecektir. 
Yukardaki rcsimlcrimizdc; §Chir stadmda yaptlaıı ilk gii.nkiı mii.saba1ca1ardan iki enstantane görülmeKtddir, 
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Galatada· bir zehir 
ticarethanesi baslldı 

Sekiz kaçakçı yal<alandı 
Galata Xaraoğlan sokak 20 numara. } in çekerlerken yaka1a.ımıJflar. 

da oturan sabıkalı taça.kçılaııian Ga.- Bunlardan Talltln ortalı olan Ba
latalı Ta.IAt ve dostu Sabahatin bera.- u.n, T&IAtin gizil bir yerinde bUyUk 
berce eroin sattıktan emniyet kaçak. bir paket eroini meydana çıkarmıgtir. 
~ık bürosu memurlan taiafmdan ha- Aynca, Sabaha.tin odasm& girildiği 
ber aJmmı1t buradan aiııverif eden zaman Sabahat mua Ur.erinde duran 
rıelıir mllpteWarmdan biri elde edi- 25 gram kadar rıehüi yere dökmek su
llp kendlsiJle ip.retli para verilmiı. bu retile imha etmek 18t:emif, fakat bu 
adam bir memura eroin aldırmayı ta. l hareket görlllerek eroinler toplan. 
ahhtlt etmittfr. DIJlbr. 

Ba adam, T&IAttan aldığı eroini Evde yapılan arqtırmada memur • 
memura teslim ettiği sırada, evin et. lar TalAtin yat.alt içinde 20 grama 
raf da t.utibat alını olan memuralr yakın esrar, lO tane yapılmış esrarlı 

m " cıgan. bularak mtl8adere etmifletdfr. 
derhal içeri girmleler ve içerde kaçak· Yapılan tahkikatta Talltln bunlan 
~yardım edenlerden Mehmet, I- meşhur bir kaçakçıdan aldılt anlqıl
nebolulu Mustafa. gözcülük eden Zeki, mılbr. Ba husustan da tahkikat de. 
atıcı Bue.ıı, dart gün evvel 8 paket rtnıeştfrllmektedfr. 
eroJnle beraber Tophanede yakalan • Sttçlularm tlzerhıde. tqımnası 
JDJf olan satıcı Osman, Usküdardan memnu birçok silMı da bulunmtlf ve 
eroin almağa gelen çekici Kadri, ev bu cihetten de haklarında takibata 
81.bibl Ta!At ve dostlu Sabahat, ero- bqlanmıttır. 

lngiltere ile 
iktisadi anlaşma 

~ Baıtar«tı 1 incide 
t&nya hUkllmeti bu toprakla.rm Yeni 
Zela.nd, Awstralya, ve cenubi Ame. 
rikadan çok w:akta olduğunu UAve e
derek bu ilhakı iyi karaıiadL Zira bu 
topraklar İııgilia mUatemlekelerl için 
._,ya hıgiliz mUstemlekelerine karşı 
ilasUbahrl olarak kullanıla.mu. 

Norveçin de y.eni Fransız toprakla
rtyle çok yakmdan ali.kası vardır: 

Norveç hilkfmıeti hariciye vekili Koht 
bu ilhakın Norveç menfaatlerine do. 
Jmnma.dıpu resmen il4n etti. 

Yalnız Amundsenin seferlerine lttl
rak eden Rlsler .. ı..u..rı Ad'1i top. 
raklarmm vaktiyle A~ya.J& U· 
hak editmig olduğunu · ·jfeii stırerek 
J'rama ve Avustralya hilk!1metlerinlıı 
hiıeeslne dllgecek arazi miktarının 
tabiti fçbı ulualar a.ruı bir konfe -
ransm toplanması Jcab ettiii fikrinde 
IJulundu. · 

Bu ilhak mtlııasebetile bir makale 
yazan Pari • Suvar 1840 a kadar hi~ 
bir devlete ait olmıyan bu topraklar 
1lzerine 20 ikinclkfuıun 1840 da Fra.n
IJIZ bayrağınm nasıl dikilmiı olduğu
nu anlatiyor: 

"1812 tarihlııde )'eni subay gıkarak 
donanmaya memur edilen Dilmon d'Ur 
vıı arzm bUtllıı denizlerinde uzun ae
ıahatJer yaptı, Fransa. hWdimeU ta. 
n.tmdan cenup Dimtakalarmda colra
tJ t.etkikat fcruma memur edildi. 8 
.,.ıtll 1837 de Aatrolabl gemia11e Tu· 
!ondan ayrıldı. Bu gemiye Jaklnot ta
nfmden kumanda edilen La Zele kor. 
fttl retatat ediyordu. 

Jkl pm1 cenup den.iz!erinde fiç l8De 

nun mAm dolqtılar. 19 klnunuevvel 
l SfO da iki gemiyi tehdit eden buz 
c1ağl&n arumda dolqıp dururken Uç, 
d&t millik bir mesafede kara gördil-
Jer. . 
. Akpmm 1&at cm birine doÇu bu 
karayı keffetmek Umre Dl1mon d'ltnll 
taratuıdan gönderilen ffUkal ... geri 
dabdWer. Tayfa bu l&billerdeld kaya. 
Jaıdaa kopardıkları tq parça1anm 
beraber getirmişlerdi. Zabit o toprak. 
lan. kanamm adm& izafetle Adeli ı. 
l'Unl verd1. SekJz gün eonra 65 derece 
arz ve 131 derece tul daireleri arasm. 
da sahWeri b11Zlu ve sisll yeni bir ka
ra gardOler. Adeli 18.hillerinbı devamı 
olmam ihtimali bulunan bu topraklara 
La Z,le gemisi .Uvartsi Jaklno karı. 
mrma admı, yani K1ari fsmi1'ıl verdL 
Aplmuı mUmldln olmJyan mania • 

- Jblnda bu ulılli takibe imkb 
atlnmedDer. Ade1I aruta1 8' derece 

Ba ay tcerıdnde 2 
an w 136 • 142 derece tul daireleri 
ariamda bulunmaktacbi'. 

Bu l&hiller çok IOfuk delfldlr. Fa.
kat '1W yUzllntın en ook fJl'bfıaJJ kJyı
larıdır. Senelik vuau hararet derecesi 
18 dlr. Fakat ıonlJaharia beraber fır
tın& bq!ar. Ancak birkaç saatlik fa. 
!dalarla 8.9 ay devam eder. Rilzg!ru:ı 
~ 90-300 metre arasmd& deği§ir, 

C'aub kutpu denizlerinde bulunan 
topnJdarin ketfi ve ilhakı AV?"QP& 

~tlerbfi e<>k lıikmu etmı;tir. 
J.cıgiltere bu hwıuata diğer Avrup& 
devletltriııe ilk ö~k oldu. 1908 de 
raiklaııd adamıu ilhak ettJ. Otuz aene 
içersinde bu civarda balina avcıhğı 
!"vkalide inkişaf etti. 1906 dan 937 
ve kadar bu havallde 9 milyon varil 
ballna yağı istihsal edildi. Bu ya# 4 
milyar altın frank kıymetindedir. Se
nevt bu denizlerde öldlrUlen balina -
hrm sayısı vasat! olarak 30.000 dir. 
cenup kutpu denlzlerfyle btı deniz • 
Jwe bulunan kar&larm sfyaa! ehem
miyeti evvelce blllnmJyen bu ilrt1ladl 
vaziyetten dotar. 

Balıkçı bir millet olan Norveçlller 
1'tı denizlerde İngilizlere vergi verme. 
mek için 1928 8uve ve birfnel PJyer 
•dalarım ilhak ettiler. i"ran.l&ya p • 
J \nce, 24 mart 1934 de Adell toprak
hn Uzerinde Franaanm ketlt hakkı 
oldufunu lteri IUrdU. Ve geçen gt1n de 
400.000 kilometre murabbalık bu &&• 

l-ayı Franııaya ilhak etti. 
Btı cenup topraklannm hava 18fer

Jerinde ehemmiyetli bir rol 01Jl&Y1P 
nyııa.mıyacağı henüz malt\m değildir. 
Bu toprakla.r lçeralnde mıden daman 
hulunup bulunmadığı da henUa bWn. 
mfyor. Bugtln lçbı bu topraklarda u
uayiln tnkfp.fı varid değildir. l'akat 
helkt bir gUn fen bu topraklan hı • 
l&lllarm emrine amade kılacaktır. Bu 
ihttmal karşl8Dld& devletler etmdlden 
btı topraklar Ur.erinde hakimiyet ha.k. 
Jarmı takviye ile meşgul oluyorlar. 

Frank o 
.- Baıtllta/ı t tnct•• 

Asi general g6:1deıı düpıllf bulun. 
Pl&ktadır. 

CebelUttankta döl&f&D bfr pyiap 
J:&'e, General, Aatlerin diler erkAm 
ile, !tal,a ve Almanyaya verilecek 
'"tedl;ye" hunaunda. kavga etmifUr. 

Dffer bir rivayete göre general, bit 
ftalyanla kavga etilliı ve yatalamn11. 
hr· 

Fro••S!I t\merlkad:ın 
100 tay)- ıre aldı 

Paris, 17 (A.A.) - Hava nezareti A
merikadan yüz tayyare almdılmı bildir· 
mektedir. 

HARER - Atc.m ..,.um 

Vergiler 
... Bafltual• ı tıacl4• 

2(), 9'0 da yüzde 18, 941 de yüzde 16. 
ft 942 •• yüzde 14 nisbetinde veqiye 
tabi olacaldarc:br. 9'2 den sonra almlcak 
wrli miktan ,.. 1, 8aiihadaa hesap 

edilecektir. 
Maqlan 200 liradan 400 liraya kadir 

olanlar 939 da yüzde 22, 940 da ytlzde 
20, 9&1 de )'ilde 18 ve 9'2 en sonra 
yüzde 16: 
~an 400 den yutm olanlar, 939 

da yOlde 24, 940 da yüzde 22, 9'1 de 
yOlde 20 ve bmıdan soma yOıde 18 nJ&. 
betinde verıt ~. 

R,.,,.. .aaın.llr dtptdll ~ 
W!mdtild Hi6ı de ptl•: 

Maaetan 200 liraya kadar otaıılar 9S9 
da yüzde 22, 940 da yQzde 20, 941 de 
yüd 18. 9'2 den itı"baren yOzde 16; 
Maaşlan 200 den 400 e tadar olanlar 

939 da yOıde 24, 940 da y(bıde 22, 941 
de yil.lde 20 ve 942 den itibamı yilıde 
18: 

400 efen yukarı maaş atanlar 939 da 
y{lzde 26, ·940 da ytlzde 24, 941 de J6zde 
22, 942 den itibaren de yOzde 20 nisbe
tJnde vergi Mfyecelderdir. 
LlyDıada uut, bina, Jıayralar, mnaS 

• " Ucarf ban~, hhımet erlJabr. lra
zan~ Yergbd. tfcan olmayan it ft m-. 
lek erbabı kazançtan, maden verstaf, 
Veruet ve intikal verPd bnunlarma 
alt hilkUmler tunlfJi olarak toplanmJI, 
buhran ve muvazene vergileri kazano ftl' 
gtat ne blrleftlrllmlf, tarh ve tahakku
kuna alt usullere m11tecanJ8 bir ıekll 
verilm.1§, kaZa mercileri ve tah8fl!t gibi 
mtıtterek hQkbılv ayn birer km1m ha.
Unda tetkik ecUJ:mlttir. 

Kasanc Yergisi lf.ylhacla 1 - Tiearf 
ve ıanat tumçlar, 2 - Blmnet ertia
bı, 3 - Ticari olmayıpı il ve meelek er
babı ıekllnde Uç kısma aynlmqtlr. Bu 
tefrik meneelerl ayn olan bu Oc nevi 
kuancm ayn bir teklit zümrell teklin-

17 llATIB - 1931 

lngillz kablne_sinde 
dört nazır değişti 

Loadr&; 11 (A.A.) - Bastın !ast· ilim& göre htıklıiı verilecektir,. de. 
llz kabinesinde aşafıdakl defftlklf k· mekle iktifa etmektedirler. 
ler olmqtar: . Makdonaldm mfl8temleklt na.zırh -

Lord Stanle7, Domln1011lar ııen- ima tayini umumiyetle tariib olun
reUne. ll&kclonal4 Mİltamleklt •• ın&ktadır. Bu taytııiıı DJUIQfle1hfıı h. 
areUne, Klaple7 Vud hava aeıare- Wıda De 1ÇJlan mbakerattUt phsi 

tine. Oolvllle lüo01& aaareU11e •• mııvaffala,.ı:IDlıı tevslkf old1JP .ay -
Blllot 11w,. nuanttne t&JtD olun- IMmektedlr. 
muttv. Lord Vlnterton hava nesaretl .,.nt-

lnellto m~ .affedDmfttlr. 
Lonl Hetllo ft Lord Sllaton latlfa Ancat l.ahltm' dtlkaJılmm pııael. 

etmtıletıllr. ,...ı nfatl)te kabinede b,Jmıfbr. 
TadUlha aklıfell Bir fıtıfa daha 
Lmuln, 1'1 (A,. A.) - KablJw!e J'L Londra, 17 (A. A.) -Lord Svtntoıı. 

pı1acak tadDAt 'ft bilh•- Vud'mı ha. un latifumı dtbı •qam Lord Vayr'm 
va nuırhlm,a tayini etkin umumt,. llltifuı ta.kip etmıtttr. Kumalleyh, rea 
ııbı ekseriyeU tberfnde mtlAtt bir t. mi mDhtm b1r lclaıe mıbmı tıp! et
Bir husule getlrmlftfr. Nmlf oJ'ıaüJa beraber 10D llell9fer 

Öfrellildiğiııe g6re bqvekll Bvm • IUfmda hava mı.,tmm tawiklnde -e
tono kabinede ~ !lt!Jmda. Jteıamfyetll bir tol ~;DamlltJr. 
Fakat mamaiıe,h tatifad& urar et• Lord Vt.JI", LOnl Bvt.ntmum istifa:. 
mi§tir. 11mdan sonra kendisinin de istifa et • 

Muhalltler bu b&bcfa. ihtiyatlı da• • l'le8fnfn zarurf olduğuna htlkmebnft
ranmakta ve ''bqvekil baklanda tc:ra. , ttr. 

Hatay meselesi 
_.. Baflara/ı 1 incide 

nebnilel bir tqeldrillce de tellim edil
dilcten sonra vuceçecetw Mamak için 
inNUUn "Oryan,, cıJar kadar pfil om.. 
11 lbımdır. Bu caflllere ihtar edelim 
ki Tllrldye, hakkmı enell beynelmilel 
yolludan arannı ve elde etmiıtir. Eğer 
bu kifi ıemıene, verilen elSzleri tutul
mu ve taahhiltler mancvnllıırla buır 

altı edilmek iatenine o hakkını dolru
dan doğruya müdafaa ctmeaini ,peUll 
bilir. 

vtllınUt ve aorla lttlhadı anasır kltlbUııe 
götllrWmolerdlr. Türk cemaati :aamma 
Halkevl taralmdan prek hOkfmıet, se
rak komlayoıı nuctlnde tetebbUaat Ja. 
pılımpa da her Udl1 de ademi ..wılyet 
beyan etm.Jclerı:Ur, 

Çevrilmek lıtenllen do!ap 

de mlltalea " tedvlnl 1UZmmuıdan lleıi Bir bldlıe 

Antakya, 16 (A. .A.) - Berutta ÇI• 

kan Oriya.n H mayıs nflMıamda ts
kendenm h118U111 muhabirine atfen 
Defl'8ttili bir yamda bugün resmen 
tahakkuk etmie olan idare memQl'l&n 
defitlklikJerhıi resmen ve kat1 olarak 
yalan1adıktaıı IOD!'& Tllrtlerbı hudut 
ramtakaamdald köylerde bile bedmet 

plmlftir. 
Hizmet erbabı ll)ılhada ayn bir tek

lif ztımre.ı balble ıettrillrkea bunların 
ftaetlerl Ozerine mevsu Qç verıl Cka· 

. 
Kırıkhan 16 (A. A.)' - Tllrk llateıdne 
19m>mık iatlyea baba oiu1 Ud Arap çar. 
11 ol'tuında ~ &ıande cm. 

~ bu1lta ... ........,. wqllen1 bir· ====::::c=:::::;======== 
leştbilerot tet vergiye çevrllmfş ve de tabtkuk ettJrt!eceır bir program 

tasfiye neticesinde diğer zümrelere na- kabul olunmuştur. Bu tavsiye ve tanzim 
zaran. mlikellef1yeti derece ve nlabeti sırasında tatbikatın gösterdlll Uıttyaç. 

daha barlz blr ıeJdl alan bu mflkellefle- 1ar da nuan dikkate a1marat muhtelif 
rln veqi nisbetini tedricen makul w adil verglletde bul ~ de yapılmqt.Jr. 
bir hadde indirmek zarureU hfuedDmlt. Arazi ve bina vergilerinde mlhlm bir 
tir. değitlkllk olmaımttu'. Veraset wrglsln-

938 maU senesinde mtıvuene vergL. de lntlbl ve feraf maamelelerlnl gllç. 
sinde onda iki derecesinde bir tenzil lettiren fonnaJlteler kaldırılarak bu mu
yapddığr nazan itfbare alınarak 9391 amelelerin gecllmıulnl anuyecet hQ. 
malt yılından b&flamak tızere d8rt sene- kilmler konuJmuetm. 

Londra "nakavut,, 
olmamak için 
uğraşıyor ! 

Bir hava hücumu karşısında 19 bin polis 
birden harekete geçecek 

Muhtemel ~ir harbe kartı eıı fula 
tedbir alan memleketin lnıUtere oldu
ğu ı&Ulilyor. 

tngilterenjn, umumi harpte olduğu 
gibi, gelecek bir harpte de ahaliye ve
sika ile yeyeeek ftl1DI tectbirleri .ıdı· 
ğ1nı, ·bunun için ftllkalar ve iaoe mın
takc:ian aynldıpu bir müddet nve1 
yumııtık. 

bombardnnanma 1mtı thrdshrodlmh 
OJaıyucuJarnlm, Londranm hwa 

bQIDbardnnanma kartı kull•nmalr için 
hanrladıklan balonların reemint de ce
ne bu ayfada g8rdUler. 

tngilere, liyuet adamlennm •lnn
daki nutuklarla, )'ilanda bir harp olu&· 
ima inanmacltp dylerbn, 'beri ta
raftan, harp hemen yarın oJrıcalanıt el· 
bl mltlaraa huırhklan ıatUyoır. 

Ba arada. Lorı4ra tumıu ufradılr 
saman telarin mtlcMaa tertibatını idare 
edecek poJia memurlanıun adedi tnblt 
edUmlJtlr. 

O ıUa ...- teh1lke dUdWderi ça· 
lar plmaa 19.0tO pölia memuru ayakta 
bulunacak •e lmıdlleriııe ga.terilmif 
olan ,erlerde mevki alacakludrr. 

Bunun için, mevcut polil memurlan 
klfi değildir. Şehrin mütbfaaarnda ba
lon ve 11tınak itlerinde olduğu gibi. 
bu itlerde Jcullaıulmak üı• de gönUl
IUye ihtiyaç nr. 

Londra poliı mUclUril Sir Plip Gem, 
geçen ıüıı radyoda Miyledill bir nutuk
la halla bu it için 16nUUtl yuılmıya 
davet etmiıtir. 

Polis mUdUrU, nutkunda t(Syle de
mlıtir: 

- Bu g6nUl16 ~liıleriıı vazife1I, ıe
!ılrde berkeae yardım eısncktJr. Bu if, 
eaaaen berkesin meıctenl"vuifaiclir. Şe
hir bombardıman edilcllil nman, bayat
larmı kurtarmak için herkes l>iribirine 
yardım edecek, bildilini diieıine aıre
tecek, yol cösterecektir. 

Tefkillta cirecek g6nilllUler bu iti 
daha muntazam ve esaslı bir ıurette gör 
mlit olacaklardır. 

Londra polis müdürü nutkunda ıun· 
lan da MSylemiftir: 

- Han ht1cumu bi!r boka maçı pbl 
olacaktır. Havadan ıelecek bUyük bir 
:darbe tehirdekiler için bir nakavta ae
bep olabilir. Bu nakavt ta manevi lnıv
vetimizin Janbnuıdır: Biz. fl9Vllt, bu 
yumnığu yememeye çahıacaP. 

"Polil memurtan Loadram manevi 
kunetini teımine, tehirde panik çıkma
masına çahfac:alda;dır. Bütün Londra
lı1ardan bu itte bize yardım etmelerini 
isteri% •• , 

Bu tıefWt için ayrılan poliller ayda 
blıim paramı%1a 75 lira kadar bir maaı 
:1ıcak1ırdır. 

., 
~ti~ llOl1 Anta.kp, hl.dise
Jerliim Tnr.ifeı"e alt* Al~~ 
miyeceklen.n.I göstermia. old~u ve 
TUrklerin blltiln kombinezonlara ve 
fiddetll propa.guıd&ya rağmen kaybe. 
deoeklerinfn artık muhakkak. olduğu
nu JUIYor ve varmak iatedill netice-
19 varıyor: "Eti veya. p.yrl Ett, eli. 
ror, Şancakta Seçim y&pıİdığJ takdlr
..ıe, Tllrk aleyhinde rey verecektir. 

~ hldhlelerln &ıtlne:geçmek tçin 
buna mhl olmak llzmıdır. Tek tarzı 
bal, intihabatın tehiri ile atatfikodur. 
BlltUn partileri tatmin edebilecek tek 
f'>l'lllW 1l'ranm mandaamm muvat • 
bten muhafazuıdır. Milletler eemL 
yeti kOntrol komisyonunun hUBQJ'U !le 
aıuntuam leçfm ya.pılchlz takdirde 
uetlce Arab Uateslnhı 'btlttbı alabetle
r Ue zaferi olacaktJr. tııtih&bat tehir 
~ildiği takdirde Ankaranm preattjl 
mtıesair olmJyacak ve her ttlrltl hAdl· 
Mden içtinap edtlmil olacaktn'. Eter 
genç TUrkiye cumhurJyetfnln dJrljaıı.. 
lan henilz lıalel gelw$iı·oıan muvaf. 
füıyet Ustelerhıe bir bez\m,et kaydet
ınek Jstemlyorlarsa bu ·ehveni ffl' po. 
\itikasım takip etmelldiı:Jer.,, 

Kudlla, 16 (A. A.) - ·ll'ralws me
buaan mecll&l reült Beryo, buglln Is.. 
kenderiyeden Kansllya vapuru ile · 
Fransaya dönmek Qirıere Surlyeden 
hareket etmittfr. 

Suriye parllmentosti namma. parll. 
mento reı.t, Beryoya, bir mekttıb gön
dererek Pranıı& • Suriye muahedesl
ııin pek yaktııda Fransız piµ'IAmentosu 
tarafından tasdik olunacağı hakkın. 

dakl flınltlerini izha.r eylemiştir. 

• Beryo, taluinn verdiği cev.&pta, 
P'ranaizlar tara!mdan da. ayni arzu. 
nun izhar edilmekte -oldutunu bildlr
mio ve parlAmentonun tatil devreain· 
de eyldl aymda. J.eniden Surlyeye M. 
necefini illve eylem.ittir. 

HABER 
lstan6alun en çolc satılan luJcilü 
okıam . ıazelesidir. ilanlarını 
HABER'e verenler ktir edflr/.,.. . 
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Yağmur. } 
Yağmur. 

Gene yağmur. Bardaktan boşarurca · 
sma yağıyor. Olukları patlatan seller, 
kaldırımları sürüklüyor. Ağaçlar, saat
lerce yağmur altında kalmış birer insan 
ürperişile titriyorlar. · 
Olukları taşıran sular artık , _ çatılara 

sokuluyor. En sağlaıtı dam bile akıyor 
bu gece ... Kara evlerin keten perdelerine 
dilşen gölgeler, telaşla eğilip doğruluyor; 
ileri geri oynuyor; küçülüyor. büyüyor .. 

Geceyarmdrr ve ISSIZ, raraııhk SO-

kaklarda sellere bata çıka bir insan iler-
liyor; yürümüyor, koşuyor. . , 

Gecenin bu saatinde, tufanı andıran bu 
havada çılgın gibi koşan adam. belki can 
çekişen bir hastaya yetiştirilecek qoktor. 
peşindedir ... Belki bir hırsızdır ... Yahµt 
da bir katil .. . 
Köşenin başındaki elektrik ~pulu al

tında birdenbire durdu. Şimdi, siyah 
nıuşambalı meçht11 karaltı daha iyi ~i
Jiyor: Başı açıktır ve sırsıklam ıslanan ' . . &açları a nına, 53kaklanna yapışmıştır. 
Kara gözlerinin d~tten bifytimftş bir 
hali var ... 

İnliyor: 
- öldürdüm ... Onu öldürdüm ... Ben, 

ben katilim ... 
Iskaralı sokak lağımı, kaldımn taşla

rını sürüklercesine akan selleri yutmağa 
uğraşıyor ve boğulmak üzere olan bir a
dam gibi hmldayor; fokurduyor .. 

* ••. 
Evet .. O bir katildir .. Çdgmca sevdiği, 

iki uzun yrl uğruna yanıp tutuştuğu sev· 
giJisini öldürdü. Bu göğün altında yeni 
bir şey yoktur: Mahmudun, genç ve gü
zel Lemanm boynunu bir mengene deh
~tile kuşatan parmaklan Azrailin "aşk 
kurbanları,, hanesine bir yeni isim kazı
dı. 

İki sene evvel bir ha),r cemiyetinin 
tnüsameresinde tanıştılar. Leman, şuhlu
ğu cidiyetile birleştirmesini bileiı müstes
:na bir yaradıhştı. Belki fevkalade güzel 
değildi. Fakat, Mahmudu cezbetmeğe 
'.Yetebilecek hususiyetler taşıyordu. ·De
likanlı da, ağır başlılığı ve vekarile, 
genç kıza a n 1 a t t ı k i, o, 
htıgüne kadar tanıdığr erkeklerin hiçbi
rine beiızemiyen tipte, yüksek ruhlu bir 
~ahsiyetle karşı karşıyadır, 

Malunut, idealindeki genç kızı Leman 
da: Leman. hayalindeki erkeği Mahmut 
da buldu. Çok çabuk anlaştılar. Anlaştı
lar ve se\iştiler. 

Gizli gizli buluşuyorlardı. Yazm uzak 
Ve ıssız krrlarm tenhalıklannda koşu· 
'SUyorlar. adaların uyku veren çamları 
altında başbaşa, diz dize ~evişiyorlardı. 
l(ış mevsiminin soğumuş günlerini, Malı 
1\'ludun ''Ortaköy.. srrtJanndaki küçük 
evinde, homurdanarak tutuşan bir soba
:nrn kar~ısmda geçirirlerdi. 

Onlar, manen olduğu gibi maddeten de 
kaynaşmış bir çiftti. Tanı~ıştarınm dör
düncü ayında. bu gizli aşkın günahı on· 
lan bir hayli telaşa \erdi; kork-uttu. Ge
ne böyle yağmurlu bir gecede, Mahmu· 
dun candan bir arkadaşı bir kadın dok
toru. Ortaköy srrtlanndaki münzevi evi 
ziyaret etti. 
Çılgın gibi c;e,·işi:rorlardr. Münasebet

l!rtne ~iy~t sı:15zlerinde meşru bir ma
hiyet rermek. bağlılıklarım bir kanun a
damına tec;cil ettirmek. hu iki sevdalı i
~in erişilmesi güç bir seraptı. 

Lemamn annesi, o daha üç yaşında bir 
çocukken. ölmüştü. O zaman da "Bebek,, 
deki bu konakta otururlardı. Bunaltıcı 
bir yaz ak~ydı. Buruşuk yüzlü ihtiyar 
bir bahçıvan, can çekişen hasta anasının 
1stırabh haykırşlarmı duymaması için, 
üç ya~mdaki küçüğü bahçelerin kuytu-
1 uklarına kaçırmış. avutmak ıçın ona 
koca bir erik ağacını yoldurmuştu. 
Babası haşin ruhlu bir adamdı. Leman, 

baba ve ana şefkatinden mahrum. uzak 
akraba kadınların elinde büyüdü. Ba· 
başı kendi aleminde yaşamaktan hoşla
nıyor, onunla pek az alakadar oluyordu. 
Leman, yaşı ilerledikçe. kendisine karşı 
gö~terilen bu ihmalin anasına duyulan 
bir iğbirarm neticesi olduğunu anlamıştı. 

Beraber yaşadığı uzak akraba kadınla
rı, ona muhte1if vesilelerle öğretmişlerdi 
ki annesıi iyiydi, hoştu ama. biraz fazla 
delişmendi. Hatta ... evet, evet ... Onun i

çin ''hoppa,, da diyorlardı. 
Münasebetlerine cemiyet gözünde meş 

ru bir mahiyet vermek, bu iki sevdalı için 
erişilmesi güç bir seraptı. Çünkü Lemam, 
üç sene evvel, daha Fransız lisesinde o
kurken, haşin ruhlu babanın iş ortağına 
- bir borsa · simsarına benziyen kıranta 
saçlı, kasık suratlı bir adama - nijanla· 
mışlardı. 

Mahmut, haşin ruhlu babanın gözünde 
iş ortağını hiçe saydıracak bir mevki ve 
servete malik olmaktan çok uzaktı. O, 
bankaların birinde az maaşlı bir memur
du. 

1(. ti< :t-

- Onu öldi.irdüpı !. .. Ben, ben bir kati
lim! 

Diyor ve deli gibi koşuyor ... Yağmurun 
buz gibi damlaları, beyninin sancısını 
dindiremiyor ... 

Durdu soludu; düşündü. 
Onunla aralannda, iki sene içinde en 

küçük bir münakaşa bile geçmemişti. 
Mahmut, onu gücendirecek bir tek keli· 
me bile sarfetmemişti. 

O halde bu tepeden inme ayrılışın tek· 
lifi için sebeb neydi? 

Sebeb ne mi? Sebeb meydanda ... Le
man, müreffeh bir hayat vaadeden sim

·sar kılıklı mendebur herifi Mahmudun 
aşkına üstün tutmuştu. 

Hiddetle diş gıcrrdattı, yürüdü. 
· Lemamn bu son randevu için seçti~i 

yer de garip değil mi? Konaklarının bah 
çesindeki yarı metrfrk bahçıvan kulübe
sinde buluştular. Halbuki iki uzun yıl 
aşklarım p:izlemek için ne zahmetlere kat 

larunışlardı? 
Onun bütün ihtiyatı elden bırakışını 

nasıl tefsir etmeliydi? 
Na~tl tefsir ederse etsin .. . Artık iş iş

. ten geçmişti. Kulaklarında Lemanın in
ce sesi çınlıyor: 

" - H~yatlarımıı bir vehme kurban et
mekte mana yok, :vtahmut... Bu gizli aş
kın · müsbet bir neticeye vannaması mu
kadderdir .. Beyhude yere biribirimizi al
datmıyalrm. Ayrılalım, Mahmut.. . ., 

Aralarında kısa bir münaka~a geçmişti. 
''- İtiraf et, Leman ... Zengin nişanlı

Yl. tercih ediyorsun ... 
"- Evet... 
''-Belki de, dün "simsar kılıkl herif .. 

diye eğlendiğin nişanlıyı seviyorsun ... 
- Evet! . 
Evet hal.. Bu iki heceli kelime Mah· 

mudu çıldırtmağa kafi gelmi~ti. 
Şimdi beyninde bir istifham kıvrılıyor: 

Mektup 
Süheyla Şefik 

Genç kız. hırstan takallüs eden parmak
ların kıskacına ince boynunu kaptırır

ken vık bile dememişti... 

Yağmur. 

Yağmur. 

* * * 

Gene yağmur. Sellere bata çıka koşan 
adam. nihayet e\·inin kapısını buldu. 

Bir kuyu ağzı kadar karanlık antrede, 
duvara yaslanarak geniş bir nefes aldı. 
Elektrik düğmesini çevirdi. Sokak kapı
sının aralığından atrlmr5 bir mektup zar 
fr dikkatini çekmekte gecikmedi. Uzan
dı, aldı. Birdenbire iliklerine kadar ür
perdi. Bu. onda, bir ölüden gelen mek· 
tup tesirini yaptt. Birkaç saat önce Le
manm ince boynunu kanaran parmak
lar. Lemandan gelen mektubu açtı: 

"Sevgili Mahmudum: 
Bu mektubu okuduğun dakikada. ben

den dargın olarak ayrılmış buiunacaksm. 
Belki eYine dönünceye kadar, tekrar yüz
yüze gelmemek için kimbilir kaç bin kere 
vemin ettin ... Bu satırları karaladığım şu 
andaki ıstırabımı anlatamam sana.~ Ba
bam her ~eyi öğrenmiş bulunuyor, Mah
mut... Son randevuyu tertip eden, sana 
karşı oynayacağım rolü öğreten odur ... 
Münasebetlerimize son veıınezsem, dedik 
!erini yapmazsam seni öldürecek ... Ba· 
bamı benim kadar tanımazsın sen ... O 
dediğini yapar .. Anlıyorsun ya Mahmu
dum, srrf senin için ... Senin hayatını kur 
tannak için .... Kısa bir zaman, biribiri· 
mizi gönnemeğe katlanalım .. tik fırsatta 
yanına kaçacağım. Anadoluda bir vazife 
almaktan bahsetmiyor muydun sevgi
lim? Saadetimizi kıskanan bu mu11itten . 
bu insanlardan uzakla ........ ,, 

... * "' 
Ve, dr~anda ya~ur. 

Süheyla ŞEFtK 

Holanda 
Veli ahtı 

Kral içe olmazdan önce 
Helke ~endlslni 

sevdir meğe çalışıyor 

Kiiçük prensesin va/ tiz merasimi 

Holanda ,·elial1di prenses Juliananın 

çocuğu geçen gün Laheyde büyük mera
simle vaftiz edildi. Merasimde küçük 

1'Udl 

Lüzumlu Telefonlar 

17 MAYlS -1938 SALI 

Hicri: 1357 - Rehiülevvel 17 
CHutta..,... 

4,41 
Ob!tlıl tı&llll 

19,21 
119batl Otte bfııal A.Qatr 1rat• huall 
2,54 12,10 16,07 19,21 21,11 2,36 

Yanqrn: 
İstanbul için: 24222, Beyoğlu içıin: 446"4, Kadıköy için: 60020, Üsküdar 

için: 60625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Taraljy:ı, Büyükdere,Fenerbahçe, Kandilli, Eren. 

köy, Karlal, Bilyükada, Heybeli, Durgaz, Kınah, için: Telefon muhabere memu. 
runa yangın demek kafidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz ,, ., 36. .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi fmdad: 44998. Müddeiumumfük: 22290. Emniyet müdüTlü~ü: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 - İstanbul: 24378. ' 
Sulrır: İdaresi: Beyoğlu: 4"783. Be~ktrış: 40938. Cib:ı.li: 20222. Nuruosma~ 

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

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıköy ciheti: 6007. 

Denizyolları 
İstanbul acenteliği: 22740. Karaköy: 42362. 
l'ılud:ınyaya: Pazar, Salı, Perşembe, Cuma günleri saat 8,30 aa Topbau 

rıhtımından. 
Karabigay:ı: Salı ve Cuma gilnlerl saat 19 da Tophane rıhtımından kalkaı: 

ve Tekirdağ, Mürefte, Erdek, Sarköy iskelelerine uğnyarak Karabigaya vanr. 
Akdeniz postası: Yarın sefer y:ıpılrnıracaktır. 

Karadeniz postası: Yarın s:ıat 18 de hareket edecek olan vapur; Akça.kapı, 

Ereğli, Zonguldak, Filyos, Ilnrhn ve Amasraya uğrıyarak Cideye gidecektir. 

M:izeler 
Ay:ısorya, Roraa - Bizans, Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Askeri Müze VE! 

s:ırnıçlar, Ticaret ve Sanayi l\lilzesi, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.): 
Türk ve lsl:lnı eserleri müzesi: Pazartesiden başka hergün saat 10 dan 16 y~ 

kaclnr 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; Sah günleri 18 'de 

Pire, Beyrut, lskenderiye.. 
1talyan vapurları: Cuma günleri saat 10 cfa Pire, Brendlıi, Venedik, Triyeste. 

Avrupa Hattı . 
Sirkeci İstasyon Müdürlüğü Telefon 23079 
Semplon e~resi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

saat 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. · 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 

. Edirne postası: Hersün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hattı 
Herglln lmreket eden şimendiferler: 
Soat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 'da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. 
Du trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhtelili Pazartesi, Çarşamba 

ve Cuma gün !eri llrıleb ve lltusula kadar serer etmektedir. 
MÜNAKASA İLANLARI: • 
Tarsun belediyesine kapalı zarf usuliJe bir amplifikatör tesisatı yapbnlacali

tır. l\fuharnen bedeli 1200 liradır. İhale 23 ma~,s pazartesi günü saat 15 de Tar
slls belediye encümeninde yapılacaktır. 

iŞ ve iŞÇi: 

r- Yoıg:ıt memleket hastanesi elektrik lechizat ve tesisatını idar~ edecek bir. 
makinist alınacaktır. Aylık ücret yüz li,rndır. Talipler Yozgat sıhhat müdürlü: 
«üne müracaat etmelidirler. 

GEÇEN SENE BUGUN :NE OLDU? 
ArnaYullukfa isyan çıktı. 

• Almanya; Belcikaya saldırmıyacağı na ·aair tngiltcrc}•e teminat verdL 

Tiyatrolar: RALK OPERETİ 

ŞEHZADEBAŞI 

TURAN TİYATROSU 

1 lalk San'atkarı Naşit 
ve arkadaşları 

\1 içe Pençef Yaryetesi 
( Kahbe Dünua ), 
Operet 2 perde 

r Kaybolan Adam 'J. 
Komedi 1 perde 

Dans, Solo, Düet ... 

prenses Beatrisin vaftiz babası olarak 
Belçika kralı Leopold de bulunuyordu. 
Vaftiz anneliğini de prens Brenhardın 

yakın bir dostu olan kontes Kotzebus 
üzerine almıştı. Prens daha evlenmeden 
evvel Pariste bulunduğu zaman, bu kon
tesin evinde misafir kalırdı. 

Merasimin La.hey kilisesinde yapılma
sına sebeb, çocuğun annesinin ve hamin
nesinin de burada vaftiz edilmesidir. 

Küçük prensesin \'aftiz merasimi bü~ 
tün Holandada muazzam merasime ve 
~enliğc vesile olmuştur. Bugünkü krali
çe Yilhelrnineden sonra tahta geçecek 0-

lan prenses Juliana, her vesilede kendisi
ni halka sevdirmeye çalışmaktadır. Bu
nun için, vafliz merasimi rnünasebetile 
de halk arasında büyük tezahürat ya
prlmasma çalrştlmıştrr. 

Bu akşam Pangalll 
Kurtuluşda. Çarşamba 

Beşiktaş Suat Park. 
Perşembe Bakırköy 

i\lilUyadi sinemala-
nnda: '(Gül Fatma), 

Operet 3 perde 
O'stat Muhlis Sabahat
! inin en güzel eseri ... 

ERTIJGRUL SADİ 
'l'EK TİYATROSU 

Bu gece 
TEKlRDAG 

f:IALK Sinemasında 

ım:n~ı 
lstanbul Radyosu 

17 J\IAYIS -1938 SALI 

18,:rn Spor ve gençlik bayramı, Fakih 
Özlen Yüksek mühendis mektebinden, 18, 
40 plakla dans musikisi, 19,15 konferans : 
Fatih halkcvi namına, Reşal Ekrem Koçu, 
l!J,55 Borsa haberleri, 20 Ycdia Rıza , e 
ark:ıdaşl:ırı farafıhdan Türk musikisi ,.e 
halk şarkıları, 20,45 ha-ra raporu, 20, iS 
Omer Rıza tııraCından arapça söylev, 21 
Tah:;in Kıır:ıkuş ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, (saat B• 

yarı) , 21,f5 orkestra, 22,15 ajans haberleri 
22,30 plakla sololar, opeı:a Ye operet par
çaları, 22,50 son haberler ve ertesi günö11 
programı, 2S son. 

.. 
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isken derin 
nıezarı 

lskeoırcıcerıyede bftır camlan 
aotanda oHcillUl~u saınıloyoır 

f 
lmparotor B<ıbt'l<le ölmüş 'VC ?>ıtım.yas& bir .~ene 1ı,(tZırlı'ktd>ı ecmra altın 'bir 
tııt.ıhfcc?rı içıııde, <ılfın bir aroba ve oltm ko§ılmİu. altın çmgıroklı altmt§ 

dört k/:itırw ~f ısırn naklolnnmuıfü .•• 

M.::-raan-tlane: bir ""i"ngiliz s;;yah;= İsk:~er,·;;:;:nin BaliTıe nakledil-
anlatıyor: mes:ni istedi. Burada, xarargi.hlara da-

Bir iki eaat ~nra lskcnderiycye ha- ha yakın bulunacaktı. 
reket edecektik. Bu müclclet zarfında, Kumandanlar hilkilm6ann hasta 
Nebi Danyal camiini gezmek için tek- yattığt odanın yanıbaşınaa öcltliyorlar, 
rar bir tecrübe yapmağa 'lrarar verdim. çağırır çağırmaz derhal yanına koşu-

Ondan evvel, iki kere camii gezmek yorlardt. 
iıtemi§tim. Fakat ge2'dirmiyorlardt, lskenaer, Hasta olduğunun onuncu 
çünkü müslümanlann bayramt V<•r:it. günü konuşamaz Oir hale gelifiişti. Bu· 

tskended}•cde yabancdan: gezdiren ntin üzerine orduda, onun 8J!düğüne öa-
'bir adam ti:ına: ir haöerler dolaşmıya baş1amt§tı. 

- Yirmi seneden beri burada bu işle Bu şayia çıkınca e9ki ıi§kerler ve ku-
meıgulüm, bir kişi görmedim ki camii mandanlar sartıym etrafma toplanmış-
geımek istesin, dedi. lardı. Hükümdarın hayatına dair haber 

ttçüncü teşebbusümde camii gezmek istiyorlardı. Kendilerine imparatorun 
nasip oldu. Bu, dtşarıdan bakınca, hiç sağ clduğu söylendiği halde inanmt-
bir fevakladeliği olmıyan tek minareli yorlar, görmelt için israr ediyorlardt. 
çok kubbeli, bir camidir. Camiin arka- Nihayet, bütiln eski askeri rüesanın 

ımda küçük bir b<mçesi vardır, bahçe- içeri girip birer birer liükümaan gör-
de de, bir iki hurma ağacı görülmekte- melerine karar verildi. Bu, tarihte unu-
dir. tulnuyacak bir gün olmu1tu. Ölmek ü-

Camiin iki hususiyeti var: Biri, bü- zere olan imparatorun ~ski askerleri 
yük !skenderin mezarı üzerine yapılmış birer birer önünden geçtiler. 
olması; ikincisi de bulunaugu araz:iCie iekender konuşacak lialde değildi. 

§imdiye kadar hiç araştırma yaptlmama- ''Yalnız, Hepsinin sağ elini tutHı, başrnı 
sıdrr. Diraz kaldırdı ve gözleri ile işaretler 

iskenderiyedeki eski eserleri tetkik 
eden :bir sok kişi f skenderin kemikle
rinin, c~:niin altında, bir cam mahfaza 
içinae bulundug kanaıttint3eair; 

İsltenderiye müzesi müdürü olan Ar
keôlog Breecia (Alexandria ad Aegyp
tum) ismindeki eserinôe §Öyle <ier: 

"I 5kenderiye topraklan en de
rin noktasına liaClir kazilıp arat
tırılacak olursa tehir bütün iiün· 
yada tnefhur olacak ,.e çok kıymet 
kaz::ınacaktır . ., 

Bir çok kişiye, ehirde ~tndiye kadar 
niçin arastmna yapılmadığını sordum. 

Verdikleri ce\i'ap şu olau: 
- Camiin altındGıki toprağı kazma· 

ga <lin müsaade etmez .• 
Bu suretle, dünyanın en büyük sır-; 

la~ından biri, Misır hUkOmeti bu liu
susta bir karar verinceye kadar gizli 
kalacaktır. Zira; bu din yasağını kaldıra 
bilecek ancak Mıstr hükumetidir. 

Büyük tıkenderin mezarı bulundu 
diye bir gün dünyaya bir haöer yayı
lırsa uyanacak heyecanı bir düşünün 1 

Büyük 1skenl:ierin ölümü ve gömül
mesi hakkında elime ne kadar eser geç
tiyse 61tumu~umdur. Fakat hiç bir yer
ce, mezann tahrip edildiğine veya baş
ka yere kaldmldığma dair bir kayda 
tesadüf etmedim. 

l3üyük hkender, Milattan enel 32a 

senesinde, Babilde, birdenbire ölmüş
tür .. O zaman ldaha 32 yaşrnda idi. Dün
ya tarihinde ıbu kadar genç olduğu hal
ae bu naar çok iş yapmış mr aaaıfia 
~euaur edilmez. 

bk@nder yalnız Şarkı fethetmekle 
almaıtıı§, l>ütllii dünyada bir birlik ltur
maya muvaffak olmuştur. Bugün btıe 

l'unan çağını düşündükçe hayret edi
yôrur. 

hkender, AraDistanın fethini tamafiı
affillt Uzere Uten ölmüştür. O, Arabis· 
tanı tamamen fethettikten sonra, İtal
yayı, Kartacayı ve bütün garbı alacak-
tr. 

Büyük lskender, çöJ=le bir sıtmaya 
tutulmuıtu. Kendisini aldılar, §eliirden 
uıa.k, bahçeli, serin bir eve götürdüler. 
Burada h<ıstaliğının geçeceği ümit edi
liyordu. f&kender d~ hastalrğınm gcç
mtıini beldiycrek yapacağt tcferi tehir 
ediyordu. 

* it. • 

iskender askeri kumandatilariyle gö
tUJUyor, sefer için her şeyin hazırlan -
muuu tavsiye ediyordu. Fakat hali 
gıtt.lkçe fenalaştyorldu. Bunun üzerine, 

yaptı.,, 

O gece aslCert Kumandanlar Serapis 
mabedinde toplanarak htiktimdarlan 
için Allahtan yararrn belHemiye bZ!§la
dılar. Ayni zamanda, imparatorun da 
mabede getirilip getirilmemesi meselesi 
konuıuluyordu. 

Bir rivayete ıgöre, bu sırada geoe~ 

nin karanlığında pipten bir ses işitiJı. 
miş, her şeyi olduğu gifü 'föra1ünalan 
tavsiye olunmuıtu. 

Erlesi gün, güne.J ıruba yaklaıırlten, 
b erttler ö1dil .• 

* * ~ 
lskender vasiyetname bıralmlamıştı. 

Fakat uzakteıki Siva sölüne gömülmek 
hususunda bir arzusu olduğu zannedili
yordu. 

Burası, Lib}'a çölünlin ötesinde bu
lunuyordu. Orada, ilalilar:clan gelen bir 
.. ~!!, 1skenderin ölmez bir varlıktan da
ha üstün bir şey olduğunu btldirmi ti. 
1mpa~·~run cenaze merasimi için bir 

seneden fazla hazrrlılC yapıldı. Bu müd
det zarfında da, mumyalanmış olan ce
iıedi altın bir mahfaza içinde saklandı. 

tskenaerin cenazesinin Ftrattan Nile 
kadar götUrülmesi, dünyada misli gö
rülmemiş bir cenaze alayı teşkil etmiş
tir. 

imparatorun altın mahfaza içindeki 
mumyası gene 'i!lltın bir araba üzerin:le 
taşınıyordu. Atabamn, çôlde sarsılma
dan gidebilecek liir vazl:fette tertibatı 
vardı. 

Araöa}'ı altın xoşutnlu altmış dört 
katır, çckiyo11du. Katırların boyunlanna 
altın çıngıraklar takılmıştı. _ 

tııkenderin cenazesi Mıstra naklolu -
nurken kaç kişinin ihtiras içinde çarpt§· 
tığınr bilmiyoruz. Fakat. bildiğimiz bir 
§ey varsa, o daı şu ki, imparatorun ge
nerallerinden biri, Ptolemi, cenazeyi 
eline geçirdi ve kendisifii Mısır kraü 
Han etti. 

Ptoleml, Uç asır kadar ıdevam eden 
ve Kılopatra ile nihayet 'bulan Mtsır 

Fravun hanedanını tesis etmiştir. 
iskendcr evvela Menfis'e defnedildi. 

fmpııratorun cesedi, Ptôlemi yahut Pto
lemi'nin oglu tarafından lskenderiyeye 
getifilinciye !<adar bufaaa lfalmıştıi'. 

Mısır kralı, hl<efidefiyeye daha bUyUk 
bir §eref vermek için, hkehderin meza
rını şehre nalUctmi~tir. 

Bu suretle, fsken:ier, yUz sene ltadar 
evvel kendisinin tesis ettiği §ehrin or
tastna gömülmU~tü. 

Mısır Firavunun dBrdüncli Ptolemi, 

Tokat Valiliğinden : 
6·5·938 cuma günü saat 14 de Vilayet Encümeninde kapalı zarf u~uiilc eksilt

JDeiİ yapılacağı eV\cke ilan edilmiş olan ıile Kaza :i\Ietkczindeki (21629) lira (50} 
kutuS keoilli ilkmektep inşaatına ait ek iltmedc talibinin ıbraz elliği vesaikin nok 
san olduğu görülIJleSinden eksiltmenin bir tı.y i.cinde pazarlıkla yapılacağı ilan otu. 
rıur.1(2827)) 

askerlerine para vermek için altına 

muhtastı. O zaman, lskenderin altın 
malifazasım altp para yapmiKtan çe
kinmedi. Firavun, imp0raton.ın cesedini 
bir kristal muttafaza içine koymuıtu. 

fçınae mumya bulı.Iiıan bu mahfaza 
Roma aevrinde görülmüştU. Fakat hi
ristiyanlarrn umanrrtdaki dahili harp
ler esnasında veya Arapların fethi sıra
sında mahfazanın tahrip eailip etlilme

diği malOm ileğildir. 
Romalıların, Yunanlıların ve nihayet 

arapların, liürmet ettikleri bir mez&ın 
tahrip olunacağına ihtitl1al verilemez .. 
Tahrip edilmiş bile olsa, her halde, bu 
haaiseaen l:lalisolunurdu. 

Bilakis, ı 5 inci asıra kadar, müslü • 
moolar lskenderin mezarından bahset-

' mişler ve ~ehrin ortasındaki kuçUX tiir 
bh1anın ..ııanaa l:iulunöuiunu 88Y.le -
mi~lerdir. 

işte bu binanın N bi Danyal catnii 
olduğu nnııedi!lyor . 

Bundan 78 sene kadar evvel, Büyült 
tskendetin, lskenderiye topraKlan 81-
tında )•attığı ifsanesi tekrar canlanmış 
ve bir hakikat gibi kaöul olunmıya baş
lamıştr . 

Bu ifüliayı tskenderiyefüki Rus kon
solosiianesi emrindt: çalışan Sliilizzi 
isminaeki bir lerclimcın ortaya atrruıtı. 

Slfüizzi 1850 senl!!Iİntle camiin altı~ 
dalH dehlizlere indiğini söylilyordu .. 
ini! ine, du\7arları tahta kaplı lfü oöaya 
inmiş, bu .odada ehafına bakını:rıten 

''bir insan vücudu, ,görmüş.. Başınlda 

bir tt'i varmış. Mumyaya benı:iyen tiu 
vücut bir nevi cam muhafaza içindey
mi§ .. 

Adam şöyle anlatıyor: 
''Viicut arkast üstü yatmıyordu. Fa

kat, karanhkta farkedebildiğime göre, 
bir tapt üzerinde, yahut om benzer yük
sekçe bir jyerde oturuyordu. oaanm 
orasında burasına yere bir alay kitap 
ve ''papirus,, lar atılmış bulunuyordu . ., 

Bunlatt anlatan .tercüman oldugu 
için lüzumu kaıdar alaka uyandırmadı. 
Çünkü, bunları kendisinin uydurdugu, 
ve u 11uretJe, seyyahları orada d6la§
tlrmak bıihaııhiyle para kopannak iste
diği zehabına dUtUlôü. 

Fakat, Skilizzi'nin ya}OO söyle ığ'nl 
kabul etBek bile, aBırlardanberi dever n 
cl'!en şayiayı unutnıamalt lSzımClır. 

lskertfierin muarı İtegfeôlletek olur
sa, ôilnyadakı en bliyUk sırlardbn biri 
meyôarta çıkmış olacaktır. Eğer haki
Katt!n bkcnuerln orada yattığı meyi:la
na çıkarılıfaa. Tu~kamun ve altınları 
hakkındalH esrar da aydın!.inacaktır. 

Mısırdafi bu düşüncelerle aynhyo• 
rum. Vapura döndügüm zaman iki üç 
h ı[ta evvel ,tsltehdetiyeye geldiğim va
kit karıılaştıgtm gütnrük memuru önü
me çıkh. Fakat 1lmdi çok dc~tça mu
amele tdiyôtdu: 

Mısıttlaki arapça gazetelerin benden 
bahsetiltlerini görmüı ve Kahire radyo
sunda verdiğim konferansı dinlemiş .• 

- Bir kag:ı'ı<çı yakaladık, görmek is
ter misiniz? dedi. 

Beraber, poli~ dairesine gittik. Bura
da. bir alay polis memuru aralarına bir 
adamı almı§lardt. Adamın elinde cigara 

HOLANT 

kutusu gibi bir kutu ıvardr. 
Gümrü'k memuru bana: 
- Bu küçük kutuda bin İngiliz lira-

sr aeğcrinde kokain var, dedi. 
Gümrük memuru tekrar ip.ret etti! 
- Bir de şu arkanıza bakın .. 
Döndüm, arkama baktım. 
Avrupalı kıyafetinde bir kadın var

dı. Hareketsiz ıduruyordu. Yüzü bem -
beyaz kesilmiş, dudaklarının rengi uç
muştu. 

Kadının haline acrdım. Bu ~m her 
halde, asıl kaçakçı1ann kurbanı idi. 
Kaçakçtlar ekseriya gümrliklerde bu 
gibi in sanlan kullanırlar: 

''- Şu p;:ıkeH al .. Rıhtımda seni 'u 
kıyafette biri bekliyecek.. Kendisine 
verirsin,, ıgibi talimatta bulunurlar. 

Şüphe edilmeye mahal yoktur: Çün
kil kaçakçıların gümrUk mcmurlanna 
kar!t yaptıkları hileyi her halde saf ~r 
Wfıdm farMedemez .. 

Bu gibi vasıtalar, öltaz şüphelmıe -
ler bile, teklif olunan para kafjtınHda 

kabul ederler. Hiltlye 6 şel<ilde uydu -
rulur Jli, teklif olunan faJ:la J)Ara da 
şüphe uyandırnwa. 

Belki bu kadın o zamana kadar böy
le bir şey yapmamr~tr. Kabul ettiği 'bu 
iş için alacağı para da belki ylizlerce 
lira, belki de on lii'i0dan fazal değUi:il. 

Kadmrn isticvabında bulundum. Bu 
paketi kendisine kimin verdiği ve ktm 
teslim edeceği hakkında sorulan bUtün 

suallere rağmen cevap vcrm\ycr, adam
ların ismini söylemiyordu. Yalnız, beti 

benzi kül gibi olmuş, büyük bir korku 
ve heyecan içinde bulunuyordu. 

Gümrük memuru: 
- Kadının bineceği ~ur iki saate 

kadar kalkıyor, dedi. Fakat binip git
mek nasip olmıyacak .. 

- Acaba ne ceza verilecek?. 
- Altt ay kadar hapis .. 
iki saz,t sonra bkenderiyeden ayn -

lırken kaçakçıların kutularında meyda
na çıkarılan küçücük §eyleri, fakat ~eh
rin toprağı altı~an henüz çtkarılamı -
yzın kıymetli eseri düşürtüyordum. 
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\ .. r------, 
GRiPiN 
Vücudünüzdc ağn, ancı, aızı, Jar

gınlık, Urpertne hislede:: etmez: 

hemen bir kate 

Gri pin 
almız; ra.'ıataızlığmız hemen 

geçer 

GRiPiN 
Ba ve dii ağnlilrma. gripe, 90ğuk 
algliılrğına, romatliinaya ~ en 

t~irli ve hiç nıanıu iltçtzr. 

Gri pin 
İcabında günde 3 kaşe alınabilli. 
İsmine dikkat. Taklitlerinde.1 sala-

SARIYERDE KİRALIK EV: 

SarıyCJ:cla Sarthnsıe;rln aokalınaa 34 nu
marah tifüsta l Gt o a ı, Jıı, liati; 
çe~i bulunan ve batı nokSanları ikmal 
edilmek üzere olan ev kiralıktır. Taliple
rin Istanbulda Sultanharoamında Katırcı
oğlu hanında kat 4 No. 8 de Mahmut Ak
kuzuya müracaatları. 

Kemal Uzsan 
O eratör - Oroloğ 

Galata • K:ü'iltôy - Abô.iillah ef. 
lokantası ıtarşısmaa Galil}l Ban 

Herğllh 15 den 20 ye kadar 
Telefon~ 41e3~ 

Göz hekimi 
Oı.Muıat RamiAydın 
Muayenehaneslnl T8.k8tm..Talimane 
hrlabaş1 cad. [7 RF A A pt. uma 

tıakletmlştlr. Tel: U553 
Jazardan maada hergün: Üğleden 

aonra saat ikiden altıya kadar 

~ ..................... ıiıılııılıı •• 

Doktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra sa.at (2,5 tan 6 ya) kadar 
lstanbuda Divanyounda (104) nu
maralt h\.16usi kabinesn;ie hastalarını 
kabul der. Salı, cumartesi &ünleri 
sabah ''9,5 - 12,, saatleri hakiki 
ukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

r='i>~: ı.:r;:-;:;~-;ı 
1 Röntken Mütehassısı İ 

Heti\ln ö~leden sonra saat 3 ten 7 

H ye kaaar Belediye, Binbitdirek Nuri-ı 
:! conker sokakta Aslaner ap:trtıman i No. 8-10 

-=-
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Acele satllık 1 
apartıman 

Kasmıpa§3da Tabakhane caddesinde 
23 numarab Qç daiRli iki dairesinde dör· 
der ve birinde de Oç oda ki ceman on b& 
oda. Ost kau mtJ§3mba döldi mutfak. 
baJA ve muntazam elektn"k tesisatı ve 
suyu havi apartıman üç bin lira)"3 acele 
satılJktır. 

Görmek istiyenlerin üst kattaki sahfp
terine ıırllracaatlan. 

Dlf Doktoru 

lvecati PA[(Şi 
Hutalar1ru bergün sabah saat 

10 dan akf&J1J 19 •kadar kabuJ eder. 

Sab •• cuıu günleri aaat 14 ten 
18 e kadar para.ızdlt', 

Adres: Kara)c(Jy Tünel meydam 
Ter&Me caddesi batında No. 1/2 

Kiralık v~ya satılık 
hane 

t)ç katta 8 oda, s::ırnıç, tulumbalı kuyu, 
bahçesi, fstas~·ona eh-ar, tren güzergAht, 
haYador 'e Marmaraya nazırdır. 

Kadırga: Tolebeuıırd11 karımnrla ~& fıır·o. 

DOKTOR 
Necaetun Atasagun 
Her gQ.n sabahlan •ekb buçuğa 

uşamlan 17 den 20 ye kadar Llle 
li ·ayyare ıpartmanlan Ddud daire 

17 numarada b.astalamu bbuJ edeı. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ~ 
dar haatıılanru par;ır z. Kurun. Ha 
ber okuyuculanm dalrupoa mub· 
l:»ijq4e ~~)'!D~ e4oto. bJt!J; 2:.t&ü;.i 

f.E./AT~ 

Uykusiızluklarda 
Umumi bir ra{lbet 
kazanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrılan, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpınh ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
1 Ne nebati ne kim-

i yevi zehirli hiçbir 
madde yoktur 

~DOKTOR ÇiPRUT~ 

1 
Cildiye ve Zübreviye mütehaum 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı 

:ır:· :nda Po· sokağı k8~esinde 

Meymenet apartımam. T::l: -t3353 

iş arıyor 
Lise dokuzuncu sınıra kadar tahsil gör. 

müş çalışken ve eski harfleri de iyi bilen 
daktilo de süratle yazan bir Türk genci 
iş aramaktadır. 

Yeşildirelde kimsesizler yurdunda 1ske
ı;eti En\·rr Dikmen nılre~ine müracont.. 

- - -~---------- -- - - - - - - - - - -- -- -- -=.=--- - - - . .., __ - - --- - -·-- - - ---· -- -- - - -- - : .""::..'" 
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-------------------------------h•ıl acıa.nın bana daha ne gibi deliller 
getirmek iıtediğini merak ediyortium. 
F ıkat bu adamın bol bol kafi gelen bu 
kağıtlarla neden iktiia etmediğini dU
tl\ne dü9üne, imzanıza baka baka, ba. 
fızamı kaplayan tUl birdenbire yırtıldı 
ve ben aizi ihbar eden ıefili tanıdım .. 

Mösyö dö Turnem. ayni heyecanla 
•~l"du: 

- Ya? •.• Kimınit bu?. 
- Kısa bir milcSdct evvel mo•yo 

d'Etyolun hizmetine girmit olan, fakat 
;Kt gündenberi kend.iıinJ bir gölge gibi 
takip ederek yanmdan aynlmryan biT 
nevi hademe, kitip .... Gizlice öirendim 
k1 bu adamın ismi .. 

-Damyen mi? 

- Evet, tl kendisi; möıyö d'Etyo-
lun hizmetine kısa bir müddet evvel 
girdiğini ve onun yanında belli olmıyan 
bazt i§lcr yaptığmı ve meydana birden. 
bire çıktığrru öğrendim. 

dö Tu.-nem: 
- Cidden garip bir teY ? .. 
Diye mmldandı. Berni de devam et .. 

ti: 
- O zzcnan, düşüne düşüne, topladı. 

ğın) mah1matı evire çevire. ıu neticeye 
vardım: Bu Dam yen, kuliste duran baş
ka birisi hesabına haroket eden bir a. 
Jetten başka bir ıcy değildi. bana söy
lediği §eyler ona ezberletilmişti ve ni. 
hayct bu trajedinin hı:ıkikt fa.ili bu 
Damyenin yeni efendisi1 yani yeğeni
niz mösyö d'Etyoldu. 

- Fakat, ne-den?. Neden? .. 
- Biraz: sabrt".lin, mösyö, her ıey 

aydınlanacaktır, ümit ederim. Devam 
ediyorum: Sarayd;ıki vaziyetim vazi. 
frm sayesinde bir çok k:mscleri tanıyor 
ve hatta beni tanmuyan bir ç.~k §alus
ların ahlaki kı;"Illetleri hakkında mü • 
lcr.mmel malumat altôiliyordum. tıte bu 
aayededir ki mösyö, siz:in dostlannız

'dan &aydmak ~erefine nail olmamakla 
~raber, Pikardi çiftliklerini elinde tu. 
tan r:mm, herkes tanfmdan namus ve 1 1 

:ı ... , cu~ıyle tanındığını ve kralın dahi 
kendisine büyük bir kıYmet verdiğini 

ötrcndim .• Bu ai.ıe yaptığım bir komp
liman değil, mösyö.. Size sadece, .U:i 
tanıyanların fikrini a6ylüyor ve dikka. 
timin nasıl ve niçin uy111dığmı t.ize izah 
ctmeğe çalıgıyorum. .. Sizi namusun 
~imsali bir insım tamdıiım içln, bunun 
aksini ia~t eden evrakı okuyunca ne 
ka:iar hayrete dU§tilğümil m de tak
dir edeniniz. Fakat benim iyi hafızam 
olduğu gibi, gayet iyi bir inıiyakİtn da 
vardrr ki beni a51i aldatmaz ... Bu inıi. 
yak bana diyo:-du ki siz, mevzubahis 
evrakı okuyunca gözümUn önünde be
liren ıefilin tamamiyle zıddı olan bir 
insanın çehresine, hareketlerine ve bil. 
haasa fikirlerine maliktiniz •• Madam dö 
Rohan'ın evinde sizinle tanışmıg oldu
ğumu ve batta orada, sizinle uzun 
MUddet görU§tilği.imii. her halde unut. 
tunuı .. Fizyonomist olmakla iftihar e
diyorum .•• Benim üıerimde bırakttğımz: 
tesir, herkesin hakkmız;daki dü§Untele. 
rine inzimam edince evrakta bir gayri 
tabiilik bulunduğunu düşünmekte bir 
an hile tereddüt etmcıdim ve ıize karşr 
olım hikmetim zerre kadar sırs:lmadr .. 

Mösyö dö Turnem, Be,:mi'nin elini 
tutarak: 

- Size nasıl teşekkür edeyim?. 
Derli. Bcrni de gülilmsiyerck: 
- Durun, diye cevap verdi, bana 

a.-;nra tcıekkür edeıl"6iniz .• Şahsi görli§~ 
terimle topladığım hususi malUmat 
bende şu kat't kanı-ati uyandırdı ki, 
Damyen, mösyö d'Etyolun elinde, gay
ri guuri bir aletten ba§ka bir ;~y değil
dir. Bundan batka şu nokta da nazarı 
dikkatimi celbetti kı başınız: üz-erinde 
salbnan bir nevi Damokles kılıcı ohın 
bu klğıtlar bana d'Etyolla kurnı~n dti. 
ğUnleri arif esinden bir giln evvel, yani 
siz-in, onun için her zamandan daha faz
la mukaddes olmanız icc;ıp eden bir anda 
verildi .. Bu tesadüf bana cidden garip 
göründU. Fakat onda.n :d.aha fazla na-

• 
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-----------------------------------------------------.... --haleti ruhiye ve vaziyet içinde bulu -
nuyorlardr. 

Mösyö dö Tur.nem, ogün gene, her 
zaman olduğu gibi. mesai odasmlda do
laşıp kızını bulmak için hangi çareye ve 
kime bat vuracağım dügündUğil bir 

sıradaı, hademesi içeriye girerek, poli:ı 

müdürUnUn hususi k!tibi dö Berninin 
çok mUhlm bir it için kendisini görmek 
istediğini haber verdi. 

Turnem, her tarafa girip çıkan bu 
Berniyi biraz tanıyordu. "Eier Berni 
polis müdürünün hususi katibi olma
aaydr dö Turnem onu belki de kabul 
etme.di .. Fakat polis müdüriyle bu ka· 
dar ya.kından alakOOar bir ziyaretçinin 
i;«:lişi onda gizli bir ümit tevlit etti. 

Bunun için ziyaretçinin derhal içe ... 
dye alınması hususunda emir verdi, Ber

ni de, o devrin ıaraylda.rma has mu -
baliğalı bir zeırafetle odaya girdi. 

Mutad k~mplimanlardan sonra Ber
ni ziyaretini tevlit eden mevzua gire
rek, muhatabının çehresindeki ıstırap 
ifadesinden dolayı, heyecanlı bir tavır 
takrndr ve: 

- Mösyö, dedi, biliyorsunuz ki ben 
polis müdUrUnün hususi k!tibiyim ve 
onun benden gizli hiç bir §eyi yoktur. 
Su vaziyet dol;:ıyıaiyle ben, d~tiarrma 
v~ buan da, namus ve 1erefiyle tanın
mıt asilzadelere faydalı olabiliyorum 
ve bu .• polis müdürünün bana göstet'
diği itimaıdı ıuiistimal oodedilemez. 

Turnem nezaketle eğildi. Falı::at bu 
ziyaretçinin, kendisine, km hakkında 

bir malumat getirip getirmediğini öğ. 

renmck arzusu. diğer bütUn me~li
yetlerinin fevkinde olduğundan, heye· 
can ve ıstırapla boğulan bir sesle sor
du: 

- Polis müdürü, çocuğum hakkında 
bana malumat vermek için mi sizi gön· 
derdi? Onun ne olduğunu nihayet bili
yor musunuz? Nerede kızım?. 

Berni: 
~ Heyhat l Hayır, mösyö .. j ı 

Diye cevap verdi vıc Tumemin kı

zından başka biç bir şeyin kendisini a
lakadar etmediğini gösteren bir jest 
yaptığını görünce ilave etti: 

- Fakat size kızınızdan bahsetme .. 
ğe geldim. 

Turnem: 
- Nihayet bir şeyler öğrenebilecek 

miyim?. 
Diye mmidandı: Berni de muammalı 

bir tavırla cevap verdi: 
- Belki, mösyö ; fakat te}trar edi

yorum, size Madam d'Etyoldan bahset
mek şerefine nail olacağım. 

Ve Berni, bilhassa son sözler üzerin
de durarak ilave etti: 

- Madamdan ve bilhassa madam 
d'Etyoldan ! .. 

- Söyleyin, mösyö, ve babalığın tev
lit ettiği ı;abırsızlıkt~ dolayı beni ma
zur görUn, fakat .. rica ederim .. Sözü u
zatıp beni fazla ürmeyin .. 

- Arzunuzu elimden geldiği kadar 
yerine getirmeğe gayret edeceğim, 

mösyö .. Mesele şudur: Bilyilk bir tesa
düf eseri olarak elime bazı kağıtlar 

geçti. Bu kAğrtlar büyük arazi ve çift
lik sahiplerinc1en birisinin, dostlarınız
dan birisinin, mühim miktarda vergi 
kaçakçılığı yaparak suiistimallcrde bu
lundu~unu gösteriyC'r. 

Turnem infialle bağırdı: 

- Dostlanmidan birisi ıuiistimalci 
ve vergi kaçakç11r mı? .. Ne münasebet, 
mösyö?. 

- Müıadcnizle bu sözlerimde israr 
edeceğim, mösyö, evrak elime geçti .•• 
Ve bu k!ğıtlar, alakadan darağacma 

göndermeğe kafi, nattl fazladır. Fakat 
ben bu zatın, dostunuzun suçlu olduğu· 
nu söylemedim. Dostunuza kar§l bir 
suikast vardır ve bu suikast öyle bü
yük bir kurnazlık ve maharetle yapıl

mıştır ki, bunları yapanın <•khna bu 
kağıtlardan bir tanesini krala gönder • 
mek gebe .. dostunuz mahvolur. 
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Çünlcü ASPiRiN seneler· 
• 

denberi her türlü sooulral-,,. 
gınlılclanna .ve a§nlara lcarıı 

tesiri şaşmaz ôir illç oldu§unu 
fsbaf etmiştir •. 

A S P 1 R 1 N rn · tesirrnden 

emin olmak için lütfen ffi m.a_rMİ.· 
,.Jlna_dikkaf ~•diniz. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyan su 

2. nci keşide 11 Haziran 9. dedir. 

7 

-
? 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan bqka: (15.000, 12.000, 10.000) Unbt 

ve 20-000) liralık lkl adet mtıWat vardır •.• 
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j Otomatik 

Telef on santralı 
22 _... Gtaı .. Dlıllll w Şeldr T&LEFON SANTRALI 

S. S. C. L Lenlngrad ( Krasnara Zarya) 
fabrikası mamulAtındandır 

YUksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

..... ,..ı ....... ..... ;...._... 
Meltanlzma•ı fe11lıaMde çalıımalıtadır. 
Bittin lalıımtl11 61rlllıle salılmalıladır • 
Mut.mı maJGmat ünü: lsfn: 

TBLBPON: 4395& mlracaat e6ı1s.. 

Birinci smıf Operatlr 
Dr. CAFER TAYYAR 

Umumi cmabf w lhıir, dimll illetik 
cembial mite"• 

PARIS TIP FAKOLTESI S. 
ASJSTANI 

Erkek. De amen,atlln, dhml 
estetik "1lr.. -- kanii ~ 
lulu ft •• amelbabt. 

(NllalJI. ft dalma mD'+-> 

~c:; • ...:rtm ııccı ııı 
Oi1eden an Gcretlfdlr. Tel '86 

Beyoilu. Panmtiaps. Rumeli ban. L 

ESKi RADYO 
M-ım. .. puplarmı 
1atmak Ye •lmak .,. 

eYinde tamirat pprı11•k 
~-.:ı; adrealeri

le W-a 743 poeta 
lmtm•ma ,__1u .. 

ff 10.TB - Dil 

Cildinjzira tahrit edilmemesi. 
• !..& • ., m .. ~eraenız,, 

DID.pmn her tarafmc1a JmDamlut, 

Ye c61l tuı -- ... ...-1r -
J1DIUllAta• 

POKER 
Tirat bıçaklanm Jı;nll•11111•. 

28S 

---------------------- -------------------------------------------------- Fakat bu verıdipm ...,_.cidden 
ltorbnçturl , • 

- Zannetapıizlden çok daha kol'
kunçtur. Ma.y6, sW meuau l>ülo
la. phn, lise 86ylecllifm cibi dostunuz 
değil, fakat biuat m.iniz. 

Turnem heyecan içinde boplarak 
bağırdı: 

-Ben mi?. 
- Evet, m, möey5. 
Turnem, elini terler içiDcle blln .ı

nma ıCStürerek: 
- Aman ya Raıbbim l Bir uçurum 

görür gibi oluyorum. 
Diye ımnldaadı ve 90iuk lwıhhinu 

topJamap çabprak ilive etti: 
- Rica ederim metıeleyi aÇJkça an

latın.. 

- Pakat mesele gayet varıibtir r J 
Kral huirıeainclen ~ bir pkilcle 

para çalmdıimı açıkça cöfterca kiirt
lar altında sizin ünzanıı vardır. Bu kl
irtlardan bir teki meydlllna çıba dertıal 
mahkfim olur1anuz ve bunun 8ntlne hiç 
bir kuvvet geçemez, çilnkU, iınqnmn 
taldid edilclilini iyice ilbat edemeni
niz, lml1a veya hlkimlerinlıe, bu klpt
lan imzalayamn, onJarm muhteviyatı 

hakkında bihaber oldalanu g61tennes
ainiz. Halbuki bu bir laalı:Urettir. Bunu 
biliyonım. iki kelimede, aizin hOanü -
niyetinizden istifade edUmiftir: AJpk
ça bir tekilde, itimadmu ıuiı.timale ui
nmqtır. Böyle bir tuzaktan fttphe ede
miyecek bcJar namustu olan sil, dotcta
rulmuı bot kliıtlam imza atmak lhd
,..nuhiuıda bulundunuz. Halbuki bu 
klirtlara CSyJe vuih, CSyJe nazik mahi
yette, 8yle hu\111 taHmatJar doldurulJu 
ki, mm lehlnbe en kGçfilıc bir ıUphe 
imktnm:dır. Bundan bafb, hnzaladı
ima mü 8yle *1ıh -.ee 8yle uıtahk
Ja mnk:ii fille bsamattm 1d. muhüe
meniz takcJirinı!e, yirmi kiti omya Çl

Jrarak, sizin emirlerfnb Unt'1ne hareket 
ettJderini dellllerle göstereceklerdir. 

Korbııs bi( ri1ya ı&ilP &8rmediiüü 

kendi kendine llOrD c1I Tmnem: 
- Bu anann:a lllr a.1p1r1dc+.ırl. diye 

mm1dandı. Ya bamı 7lll*l idil kim ,. 
!ıtminl biliy.oriDU1U11U, m61y6?. 

- Evet, mBly6, ve mademki Ilı fe~ 
yoraunus, omm illlllnl üe l&yliyeco
iün. .Mawnafih, bana 8yJe celiJOl' ki. 
bu lllDl .ıs bndiııdc de bubıblllniniı ... 
ÇilnJdl etNfumck. me .SOldurulmut 
klirtlar imzalatal>ilecek bdar, itim&· 
dımzı klanın bit tek lıwan ..ar. 

- Nall1?. Bunu ,.,n Hami mi? .. 
Yefeniml •• Her ıeyi bana boıçlu olan 
ot.~ Ne miitbitl .. FMrat haJD", bu bil: 
çıtımJıktır, .ıs yllnlhyonmıuz .•• Hem 
neden?. Bu koıhnç aJçakbp, neden 
yapmn1. 

- Nuan dikkatinizi fUD& celbede
rim ki, ma.ya fityolun ilminl bimf 
kendiniz 96ytedinls •• ÇGnkU, filhakh, 
yabm o, bu ~ hareketi yapabile
cek vaziyette bulunuyordu. Onun, her 
teYf size medyun oldatmı11 ll)'kidinfz •• 
Eh r MCSay8, belki -se bu aJPM!lı o, sırf 
bundan dolayı yaptı.. Garip bir pldlc1e 
yolrulmq buı ln!'nJarda, iyilik, nefret 
vekini tevlit ecler, Ve mBly8 cl'Etyol 
bende b8yle bir inun w.ı uyasıdınyor. 
Bunu niçin yaptıjma ceUnce... Bunu 
bilmiyorum, fakat pna bt'iJJetle emin 
olun ki, her DJmualu iman ~ llueket 
edip, bu meseleden slıl 1Uthıcle haber
dar etmeyi kendime bir vuife bOmesey
dlm, bir &iln 1mrbMu olmut o1acapus 
alçakça llhteklrhk n aui1aı9tin faili 
mlq8 ld'Etyoldur. 

- Hayır! HayırL .Bana imktn yok! 
Hanri bayle bir alç•lık yapmaz t. Si· 
rin mabatlannıs ve hUIDUniyethıizden 
kat'iyyen tüpbe etmiyorum. Fakat ba
na aöyledilüüs ıeyler o bdar korkunç, 
o .... ~ 1ıt, bly1e l:ılr-nank&ı. 
lGkw alçakblz akhm am,orı. 

Ayafa kaUmut olan Turnem, büyük 
bir heyecan içinde, odada dolapnaia 
bqlach. 

• 

Ona clikbtle bakan d8 Berni omuz-
lannı ailkereJc'mmldandı: ı 

- Zlnnediyıor 1DU1U11UZ ki, kedditine , 
hOrmetklr bir eempatl duyduium bir 
inlADI, b&y'le hafffH,JrJe mmap ve endi
fCYe cUq9rl1p, havadan b6yle korkunç 
tir itbam •varabilirim?. 

Tamim istlc:a!el 80r'41ı: 
ı... Yoba delUlerialc mi nr?. 
- JllW>et ve maddi deHllerlm yok. 

ır&qt manevt delillerim Vll' ki bunlar 
ıizl bt't bir tekilde ikna eldecektlr. Ma
dam 4'Etyotun dlliUn melalimi arife
tdnden bir &im evveldi. Bir adaln polia 
milclilr1UP konaizna gelerek bmat 
mösyG Berryeyle gerllpnek fltedlllni 
.&yledL Esy6 Berrye, qmda o14u
iu fçfn ODU 'ben Jrabu1 ettim Te a!8lb, 
'bin bir terecldllttm monta, bana siya. 
l'etinln leWrinl anlattı. Bu admı bina, 
yilbek mevkl.ubibl bir pbliyetfn kral 
hazinesini dolandmblm& deir delDJeri 
bulundufmıu ve buı prtlar altmda bu 
CSeUDerl bana verebllecelizıl e8ylecli. 
lutJan pntardı: Mwmn ıelnde, he
. nUs g81terilmemit olan pWyetl itham 
edld klptıw vardı: bu kllıtlmn, onun 
itham edildiii hırmbldarm bıt't delili 
eblkti t •• Bu cteıiU 0G cUn içinde elcle 
edecekti. Kelelenin bot bir ittı•rndan 
ilmet oldupnu iat etmek için, bu • 
aam malik oıctuıu klirtJan 1-na bıra
kacaktı. Fakat ben de mukabilinde, 
tı~ cOıı bek:liyeceiiml ve bana verilen 
mUhlet bitinceye bc1ar hiç bir faaliyette 
bulummyacajımr ve nibayet elde ede
celfne emin oldulu c1ellll bulmadılr 
takdirde lrliıtlan, ona geriye vereceif. 
mi namulUlll tlzerine temin ettim. Fa-
1nt, efer lltedili delili bana cetirlne 
o zaman heııeyi kendimcte ahkoymak
ta ve, onun fsminl Jıanıtmnamak tar· 
tlfle, faaliyet ve tüldbtta bulunmak
ta aert.ttfm. Bam tekllf edilen puar· 
Irk ıununla hah edilebilir: Benimle 
lv>nupn adam fakir ve basitti. itham 
ettiii plıaiyet ile, 'bUlJda sqhı 'fll 

kudretli idi. Eler cöaterilea deliller 
Wi ıeJmez, eler meu.._... phllyet, 
if1n içinden hiç biz- AIV a&meden 
1curtluna o .. ,,.,, bu AftDı, JmdmtH 
rakibi tanfmcı.n medlametlÜCe aile.. 
cekd. Eler muvaffak ohma, yuü o 
plıaiyet llllllakOm ve idma edOlne o ..
ama da bu a.val1ı için yeal lılr te1lm. 
doğacaktı. FDh•ldb, bu Jmv"ntll w 
mevkii içtimai uhti .-ı1edn, q 
ortaklan olan liW vardı Jd, bqlJCa 
mücrim &ldtilU takdin1e lıi1e onlar, ... 
tibm hilaiyle, ibbuayı ~ 
feda edeceklerdi. Bamm lçiadlr Jd °' 
meçhul bJnwlr lltiyoıdu. HWba adam 
ihbar etmek, ayni zamanda mesbul lıaL 
malc iltiyordu. Bu oldul:glı makaldil: 
bamuı için bana teklif eldilen ve ayni 
samanda ibbarcınm muuni,etl n•mına 
elzem olan pıtlan lbillteredc!Ut bbu1 
ettim. 

Dö Bemi hem bku nefea aım.k, 
hem de, aözlerinin ma.yö c18 Turnem O. 
serinde buaktıiı tıeaiıi anlunak için bil: 
an autu. 

Sonra, bu tetkilcten tlJ.pb.tz mem
nun bir vulyette, altm tabehandın 

bir çimclilr enfiye çıkararak çekti .... 
devam etti: 

- Adam konuturken bea. de OGU tet. 
kDı: ediyoııdum: o bana, çirkin ~ 
ıtYet 11mfmt göründü. Fabt ben p
yam hayret b~ hafızaya ma1lk o1mü 
e a a d e t i n e nailıim. Bunun iç ... 
anlamadıiun bir sebepten dolayı, biri
sini ihbar etmek gibl adi bir it yapm 
bu adamı evvelce de bir yerde c8rmUt 
olduğumu hatırladım.. Onu nereCtıl 
görmüttüm? Bunu bir tUrlil balamıyol' .. 
tlum; buna r.ğmen, bu .ma ~ 
yabancr g8rilnmllyordu~ Adam clttiJd.. 
ten IOD1'a ben, onun bana lmaJamt o1ııı 
c1aiu lrlfıtla.n ıa.Jen ıeclrAD ft 
menuublhll pbliyetin m olclutmmm 
cördüm. Bu klfıtlarda her tnrUl ele. 
lil, yani ai.ıin kellenizi uçunnak için het1 
teY. vaı:dl ve bundan ~1-l<ltı: Jd. ~ 


