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Hatayda tethiş ve tazyikle geçen her gün Fransayı medeni devlet 
vasfından mahrum etmeğe kafidir 

Böyle bir Fransa ile imzalanmış 
muahedeler· manas kalamaz 

·-----.. ··-··············--········--······································································· 

Atc§.ltlÜlrk 
M<er~üoıı<dle 

Fransa gafleti bırakıp 

Ankara, 19 (A.A.) - Reisicumhur Atatürk bugün ıJ 'ıat 17 de hu~ 
susi trenle Mersine gitmek üzere şehrimizden ayrılmış ve istasyonda 
Başvekil Celal Bayar, Büyük Erkanıharbiye Re:si Mareşa.1 Çakmak, Da
hiliye :Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Hariciye Vekili Dr. 

imzasının 
şerefini korumalıdır 

' Arı.s ile diğer Vekiller, mob'uslar, büyük erkanıharbiye ve milli müdafaa 
1 erkanı ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından uğurlanmışlardır. 
1 ................................................................................................................... . 

Do8t Yııgoslavyanın değerli Harbiye Nazırı General J!farlç, Mareşal Fevzi 
Çalmıak ve General Kazım ôzalp ile 

_.. Yazısı 8 incide 

Genelik bayramı 
dün nasıl geı;ti? 

Dahiliye Vekili dün radyoda çok 
mühim bir nutuk söyledi 

19 Maı11 gençlik ve apor bayramı 

ınünaaebetiyle dün sabah üç ıtadda ya
pılan meraıimi yamuıtık. Oğleden ıon
.._ yapılan spor hareketleri ıde bugünkü 
•por .. yfamızdadır. 

Burada, dün öğleden ıonra Ankarada 

yapılan meraıimi ve bu münasebetle 
Dahiliye Vekili Şükrü Kayanm nutkunu 
Yerıyoruz: 

Ankara, 20 (Hususi) - Atatürkün 
yurdu ve Türk istiklalini kurtarmak 

_.- Devamı q üncüde 

Ingiltere ile ticari 
ililôf salı 

günü imzalanıyor 

Buı;ünkü Fransa, yirminci asrın en 
büyük ayrbı olm;ğa ba§ladı. Milletlerin, 
milli bir ülküyü fikri sabit haline sok
tukları gün, nasıl bh savlet kudretine 
ulaştıklarını muasır her devletten daha 
üstün olarak bilmesi lazım gelen Fran
sa, zekasını kaybetmiş gibidir. Ne 
Türk milletini anlayabiliyor, ne arsıu
lusal taohhütlere konmuş bir imzanın 
tazammün ettiği !erefi anlıyor. Devlet. 
lcr arasındaki ahengi devam cttltWilc
~..anılan bütün mukavelelere riayet 
edenlerden olduğunu M>ylerken, her ha
reketi ile kendi işini ani aaldınşlarla 
görenlere hak verdirecek maceralara 
girişiyor. Fransa maceraları tcıvik edi
yor. 

Her buudu ile değişen dünyanın 

Jcuıuıuo41 bu. Fraıısa. ~erUı aff e. 
demiyeceği bir ıgaf)ete sapilrup blmrt
ttr. Merkezinde ve Avrupa ortaamda 
göze vuran katmerli bir aczin Şarki Ak. 
deniz kıyılarında mutlak bir trud~t ha-

..- Devamı 8 incide 

Benzin 
Şişede yüz para 

Ucuzladı 
TenzllAt yarından 
itibaren başlıyor 

Ankara 19 (A.A.). - lktısat Vekôletin. 
den: 

21 mayıs 938 tarihinden muteber ol
mak üzere benzinin perakende azami sa
tış fiyatı beş ~hir için aşağıda gösteril 
diği gibi tenzil edilmiştir. 

_.- Devamı 8 incide 

lzmirde 
ası:an katil 

. Lon~r~ 20 - Türk banka direktörleri Anla~mada, evvelce de bildirildiği gibi, , 
ile lngilız malt mahafili arasında iki ay- Türkiye 1ngiltereden büyük bir kredi ı ıtl 
danberi devam eden müzakereler bir an- temin etmektedir. Bu arada İngiltere o.mı.an, yedi sene eweı i§'ledlği cina. 
laşma ile nihayete ertni!5tir. 

- Tiirkiycye ticari kredi verecek ve J yetin ccz'lsım i§te böylece sehpada 
A~I~şma önümüzdeki salı günü İngiliz Türk tütünlerinin fazla miktarda ihra- ö<lcdi 

HJrlcıye nezaretinde imza edilecektir. • catı için-çalışdacaktır. - l'aztsı 8 nci ooy/ada -

Fran.saya 
liil©lt@ımoz 
Tetbiş siyasetini 
protesto ettik 

Antakya, 18 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor. 

Dünkü posta ile buraya gelen Şam'da 
münteıir "elkabes" gazetesinin Ankara, 
dan 0larak neırettiği bir habere göre 
Türkiye hükumeti Hatayda se~inı et-

rilf ında yapılan yolsu.ıluldar ve Ti!rk• 
lere karşı tatbik edilen tazyik ve tethit 
hareketi hakkında milletler C.Uyetlnc 
ve fransız hükumetine birer. nota nr " 
miştir. 

~ Deoa.mı 1 incide 

Fıransada, bir Devıetın 

seferberlik 
YaptıOa nşaa edftDmlş? 

Paris, 19 (A.A.) - Havas Ajan11 bildiriyor: 
Baıvekil ve Harbiye Nuın Daladye matbuata beyw.natta Wİmal'alr 

Franıada yapılan yalan haber neıriyabnı takbih ederek acinile ..m.
tir ki: 

''- Şu devletin seferberlik ilin ettiği bildiriliyor. Y ...,... F......_ 
nm bir ültimatom aldığt söyleniyor, bu .da yalandır. F.......,a mlh a
mimize tamamile muhalif ve mSııaıız brarlar atfolunuJal'. Xanmhk 
menfaatlere -hizmet edenler kanuna çarpılacaklardır.,, 

Kont Çiyano 
Fransız Maslahatgü
zarını kapıdançevirdil 

ltalya - Fransa müzakereleri 
suya düşmek tehlikesindedir 
Barselona 20 (A.A.) - Neşredilen res-' rağmen, ricat etmtie .metbm' cıllllaflur. 

mt bir tebliğe göre, Teruel cephesinde Cumhuriyetçiler şiddetli bfr makabil ta-
Cedrillas mıntakasındadüşman, ta}'.Yare arruz neticesinde Penarroya tepesini ite 
ye towı kuv:vetlerinin müzaheretiııl ıirdat ~tmi§lerdir. ~ D.l11JZ1111 a ~-
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Sivasa 
Artık hakikaten 

yeter I 
t 

Berutta Atatürkün aıhhati hakkıma 
çıkarılan m l'un.ca pyialar etrafındaki 

ajana teblitini okuyan karilcrimic, her 
ıeyden evvel, derin bir iatikrah hilt.i 
duymuşlardır. Atattirkiın sıhhati bak -
kında ilk §aYİa çıkaran Fransız radyosu 
olmuıtur. O zaman bu çirkin uygı:sız. 
lıktan bahıetmek iıtememigtik. Fakat 

Berutun yaptığında daha ZMl'un bir 
kast var: Hatay seçimi üzerinde· teeir 
yapmü 1 Hemen eöyliyelim ki biz, en 
etkı aömürge tartları içinde yapyan 
Beruttan, onun idaresine hikim olanla
rın haberi değil, taavibi olmaklum, böy· 
le teterafla.r çekilmeli imklnm oldu· 
ğunu taladir ederia • 

Atatürkün mutad gezintilerde ve zi .. 
J&Tetlerde buluııduğunu An.karada her
k• ,asU ile ıarerck biliyor. Atatilrldla 
bu ıezintı ve zi~tlerine dair guet• 
mlzde çıkan realmler çoktan Berut p. 
Jlıcılannın elindedir. Hayır, bu ne ba· · 
alt bir bilrmetaizlik, ne ıuunusca bir 
terbiyeıbliktir: Bu, Berat politikacı· 

lamun ıotukkanh bir tertibidir. 
O halde, evveli, açıktan açıp man

C!a idaresinin ve hıttl bizzat Franaanm 
meı'ullerinden ıunu talep edelim: 
Tllrkler için mukaddes olan Atatilrkle, 
onun ınhbati ile oynamaktan derhal 
'9Uceçinis. Ve makudmıı ne ile onu 
16yleylnis :Doedoiru onunla brtıla
plım. 

Sömürgeciler midir, idareciler midir, 
bUyük veya kUç& polltilııaalar mıdır, 
JıUk~ı \f.OY' pa& L1 a4&m1cı.nmıdıc, bu 
ildytlsHl politikadan kimler mes'ul ile. 
onı.a hitap edlyımss 1 

Bizler, ıinıdiye kadar phidi oldulu
muz fesad ve tahrikleri, aık ak, dost 
Fran11nm Türkiye ile münuebetlerin
deki menfaatini takdir etmiyen bir ta. 
lam mahalli memurlara atfetmek neza
ketini gösterirken, bunun manda idare
ainin elbette Parla politikasını gütmek
te olduğunu bilmediğimiz gibi bir gaf· 
Jete hamledilmit olacağını zannetme
dilc. 

iki muharrir kılıçla 
düello ediyor 1 

Fransanın tanınmış iki tiyatro muharririni 
blrlblrlne düşüren lhtllAf neden doOmuş ? 

Parliten verilen haberler, Benıttayn ile Burde isminde Bernttay'ın bir ptyeal yakmda Kome41 Franseade tem. 

Atatürk ve Türk 
B ERUTTA ve Halayda feaad 

mele çalılQll dlı,kün ruhla 
ların, Atalürkan Mersin aeyahatl 
da dilleri tutulacaDrnr anlattıktan 

Ahmet Emin Yalman, yazısına ıö 
11a1n ediyor: 

Atatürk çok şükür afirete kavu 
sonra, hemen her ııün Ankarada ıe 
yaprrıı,tır. Halk, 80yflk Şertntı6.0 
mQş, ferah ve sevine; durmuttur. 
diln AtatOrkün ıtadyomı ıetmt1I 

iki FranaJz muharririn, Paris civarında humd bir saha· sil edilmek t1zere almnuftır va repertuarda bulumnalrta
da, 19 mayıat.& (yani dUn) düello edeoeklerini bildiriyot. dır. Bu eserin oyrıamnası, tiyatronun eskl mttdtırll za.ma.. 
Kılınçl& yapılması takarrür eden düelloyu kimin kazandığı nmda kararlaştınlmıştır. ram eden 50000 •aünda~ın arasın 
heni.iz malfun değil... Fa.kat Burde, tiyattoya müdür olunca., geren Nisanda mıısı O~ bakımdan miIU bir tezah 

~ sah olmuştur. 
Bunların ikisi de tiyatro muharriridlr ve ikili a.rum- oynanması lizımgelen bu piyesi hiçbir aebeb olm&da.n te.. Birfnc lııl, AtatOrkiln kurtuluş mtı 

daki thtilAf uzun r.a.mandanberi devam etmektedir. hlr ediyor ... Bunun tberlne, tabii, Anrl Bernttayn'm hld. ıdne başl•l'l'laaının, tarn )'lld~nümft 
Mesele §U: det.ini tasavvur edeblllr8inbs. .. Derhal tiyatro mUdUrl\li11, nırken, AtMOtklln h•1k ara~ında 
Anri Be.rn§tayn Fransanın en t;a.nmmlf tiyatro muhar. ne bir mektup yazıyor ve eserinin teJllsilinin niçin geri mest ve halkın duydultı derin 

rirlerinden biridir. Hatta tilrkçeye de birkaç eseri tercüme bırakJldıfım soruyor. tin do~rudan doArul·a kendisine h 
edllmia ve aohJr tiyatrosunda oynannnatır. FAuar Burde Verilen cevapta piyesin bir mUddet için tehir edildili. me!line imkAn elde edilmesidir. 

"' .,..... ~ kmd w bildiri'}' tlcfnclıd, Atatorkfin sıhhate kavuş 
de ayni derecede m-hur ve rağbet -"'rm"· bir tiyatro ya a oynanacagı ıyor. 

-Y 6" ""9 dan millelin duydu~u sa:ıdetin topl 
muhaı-ririd!r. Fakat, hernedense, bu iki meslekdq ara- Fakat, aradan yine uzun bir mUddet geçiyor: piyesin coskunJuk halinde ifade olunmasıd 
smd& bir geçimsizlik vardır. Çüııkil, ikiai de muhtelif ta. ne oynandığı var, ne oynanacak diye ilin edildiği... 'Ocünciisü de. AtatürkQn sıhhatin 
rihlerde, muhtelif tiyatroların sahnelerinde piyesleri ile Arkadaşı mUdilr olunca piyesi Komedi Fransezde oy- pece siyad manevralara vasıta Y 

biribirlerine rekabet etmişler, eöhret sahasmd& şiddetle nanınıyan muharrir artık tahammUl edemiyor ve bizzat btlyenlere karşı mU1etin duydultu 
Burde'ye ·-.. ..:ı.~ bir mektupta· "il!- hana -kiden __ ,._ nefretin hep bir arada orta .. ·a konu 

çarpışmışlardzr. Ja.uu.&&& • ,;JSll ~ a-- " 
din. •• Eserlerimi oynatmıyorsun... Bundan sonra. ben de dır ... 

Aradaki bu .geçim.sizlik ve cekememezlik bilhaua eon aeniıı tiyatrona ne bir piyes veririm, ne eaerimin oyııan- f{UR 

Hatay davası Atatür 
davasıdır 

zamanlarda.ki bır hAdiseyle arbyor: masma razı olunun. .. Oynanmak Ur.ere Re~ alman 
Fransanm ve bUtUn dünya Aluıe hayatmm en bUytlk ve sıra bekliyen btıtUn eserlerimi geri gönder! glbllerden 

mUessesesi sayılan Komedi Fransez tlyat:roeunun mtıdtlr· • ıtddetll BlSzler s<sylüyor ... " 
lUğUne Edua.r Burde tayfıı ediliyor... Eduar Burde bu mektuba kızıyor ve o da 3fddetli bir 

Şüphem ki bu, onun rakibi olan Ami Berqtayn fçhı reva.b veriyor. 
pek memnuniyet verici bir eey değildir. Belki, mealekda. İlle bunda.it' llO!I!'& ild muharrir arasmdald fhtllM alev. 
fUlm bu muvaffakıyetini, kendisine nekadar raldb ola&, leııtyor ve nihayet Bemgt:ayn. kendisini tahkir edilmiı va.
yine .Ukttla karltlıYabilir. Fakat ortada başka blr ısey da- ayette bularak, Komedi Fra.nsez mUdürllnil düelloya davet 
ha var: ediyor ..• 

Londralıları 
meıgul 

eden çocuk 

CçOz doQur
JnBkBa şöh~et 
kazanan aııe 
Uç, bef, yedi çoculc birden dUnyaya 

getiren anneler çok görtllüyor. BunlL 
rrn en mefburu Kanadalı Befblerdi • 

Dionne kardqler bugOn bet. altı 11.· 
pdadır ve artlatler kac)ar mqhur ol
lftUllarckr. OnJaa bQrilteıı .. alOmdeA 
~ doktor DdOe de aynı teldtde 
mqburollnuftur. 

Son gUnlerde., yedi çocuk birden dOn· 
yaya ıettren bir anne haber verildi. 
Pun1ar da henils ulnqJar. 

Bet çoculc dofuran JradmJam bilhaaa 
Cinde pek fula rutgelinfr. Orada, boo 
tis kardetler pek flaızlacbr ve ıbu gibi do. 
lumlar pek yadırganmaz. 

Yeni bir 
Ceki A.oğan 

IBillm 

A SiM US 1~11le uazıuor:. 

"Halk içinde yeUıen BQJ'(lk Ond 
tQrk devlet reisi olduktan sonra 
sından çekilip çıkmıt delildir. Bir 
ay devam eden fsUrabat devri geç 
sonra heman her gün Ankaranın bir 
sinde halk ar.asında görünüyor. E 
,On 78Diden hastalandılı hakkında 
yanın dört köşesine yalan haberler 
dılt sırada dahi dost ve milt\p,fik 
Yugoslnyanın kıymeUI harbi~ ve 
ye nazın OrıeneraJ ekselAna Blariçf 
lerine kabul buyurmu~ bulun.,rla 

Baımaharr:lr. 
..Atatürk yeniden alır ıurette hast 

m14br. Ttırldye Türkleri kendi başta 
derdine dtıfl!lftşttlr. Onlardan tımldl 

m.ıtdb'. Kendilerini intihabat deft 
-.-.ra ..nuı: IPl)'Cleıunıaaıın- yannı a 
melidir.,. d~ ıtıli tebdtuer tiıllan 
bdar Deri ıtdenlere hitap ederek 
ld: 

Fransada, dOltlanmız vardır; Franaa
da, bueünkü aakat olitikanın tehlikesini 
ıörenler vaıldır: Fakat ıuraaı bilhaaea 
mühimdir ki, devletler anamdaki mü. 
nuebetlerde ya1nu fiillerin ehemmiyeti ıe 

vardırl. Ameliyat otuna kör kalmak, olmaz. 
sa ölmek ıibi milfkW bir hastahla du. 
çar olan bir buçulc aylık çocutun hikl· 
yeaini biliyoraunus: Anne.i ile babası 
evveli çocuğun kör olacağına ölmeeini 
tercih etmiflerdir. Sonra tenkicller kar
fIIUlda, kararın bir büem heyeti tara• 
mdan verilmesine ı:sın oJımuılardı. 

lncilterede bir aile de tlçils çocuk 
t!llnyaya getirmekle töhret alımıtır. 

Kardet ild kaduun Udalnin de üçüz ço
cufu olmU§tUr. Bunlardan biri eem 
11ene evvel ilç çocuk birden doğunnug.. 
tu. BucUn, kardqi de Uç çocuk btröen 
dünyaya ıetimıittir • 

o 

Nezleye ııaç 
bulundu 

Celd Kolandan IOll!'a onun ufu· 
nu dolduraoııık yeni bir çoeulc artist ye. 
~pnemigti. Kilçilklerden Şirley Templ 
De aeldz dolma YlfDldald Frcdi Barto
lemiden batka hemen hemen methur 
Nr çocuk yıldız yoktur. 

"P'abt lıa t8rl8 tehdit yonanna k 
ltdenler IJice bflmetldlr ki Atatftrt 
brada her nkltklnden daha ııbhaUI 
rü de•let ftzlfelerlnln baf1ndİldır 
icap edene Ba,tnnnandan olarak da 
ordalannın başını geçmek için hazır 
!anmaktadır. Onun kin her ne su 
oluna olsun Hatay Tllrklerfnl azlıkta 
raltmak, burada bir TOrk idaresi kurul 
ana enıeı olmak tein uJraşanlar bin 
iti sahtelcArhklar ve sulkastler nınt 
)'apaeaklan emri vakileri yaşatabll 

terini sanıyorlarsa cok aldanırlar. 
Hatay davası AtatOrktın kendi da 

dır: AtatOrkftn davası da Tilrk mllle 
mulıaddes dnasıdır; b67le bir deva 
hfleklrhldarla, tehdlUerJe cOrilHllme 
fmkln yoktv.,, 

CUMT-lURIYET 
tmdi, fiiller bizim iyi tefsirleri.miıi 

mUtemadiyen tekzip ediyor. Niçin kat't 
ve çetin hakikate teıt".as etmiyelim? 
Dostlammmı bütün teminatlarma rai
men, Pnuısa bizi anlamıyor l Bunun 
bafbca delili, baklan beynelmilel ve 
brpbkh ahidlerle tanmmıt olan San· 
cak TürklUğilne, yerliler muamelesi ya· 
pılmaama tabımınW edeceğimizi nn
nediyor. Haber verelim: Edemeylı, et
mlyeceliz t •• 

Atatllrk mil1t ıcrefimizin mayasıdır, 

onun ti keı1disini temsil eder t Fransa 
bunu bilm'ez olur mu?. 

Geçenlerde teni bir fıkrasını okudu
ğumuz l'Europe N ouvelle Franaanın mU 
him bir mecmuasıdır. Hakkmuzda en 
feci if tlralan neşreden DepSche de 
Toulouse, bugün iktidarda bulunan fır. 
kan·n başlıca organlanndandır. 

GUya bizi aldatacağı zannolunan 
maskeler veya avutacağı vehmolunan 
bahaneler altında. Franeadald Urtldar 
polltlkacılannın Tilrkiyeye karp bir 
mUcadele halinde bulunduklarma kani 
oldutumuzu niçin aöylemiyelim ve 
Parla bunu neden bilmeıin?. 

Bizler aulhçuyuz; hakçı ve adaletçi· 
yb. AtatUrldln un aiyaıetinin Jeğif • 
mu prensiplerini artık cihan tı-mvor. 
Pakat clhanuı bildiği bir hakikat da· 
!la vardır ki o da miUi davalarımızı mü
dafaa ederken bizi hiç bir, ama hiç bir 
tehlike pntajı ite yıldırmak, kendi ııe
ref mlldafaamuldan vugeçlnııek mUm. 

Neticede çocuğun ameliyat edilmesi 
brarlagtınldı, çUnldl, hiç olmazsa bir 
g~zllnUn kurtulabileceği anlatılmIJt:ı. 

Ameliyat yapıldı. Bugün g«;len aon 
htberlere g8re, çıocuğun aıhhati iyidir 
ve kalan gözü kapanmak tehlikesini at 
Jatmııtır. 

Çocuğun Amerikadan g8nderilen ilk 
l'f!sımini de basıyonız. Burada Helen 
Kolan ismindeki bu bir buçuk aylık 

küçtik kız, annesinin kucağında g8rll· 
liiyor. ı 

kün olmadığıdır. Fransadaki dottlan· 
nuz, mes'ullerden bu hareketlerin he
aabmı vaktinde aoraunlar: Çlinldl, biz 
zorla şerefimizle ve mukaddetatımızla 

oynana oynana, silrüklendiğimiz yolun 
hiç bir icabı karpımda tereddüt edecek 
olanlardan deği]U. Fransa bizi nereye 
götürmek istiyorsa, onun bütün külfet· 
lerine ve fedaklrhklanna katlanacağız 1. 

Fakat Fransız politikaamm bu tezat
lı ve muvazenesiz &istemi delil midir 
ki, onu, AVT'Upanm her kargaşalığın • 
dan, hatta müttefikleri nezdinde mes'ul 

ı 
mevkiine koymugtur? Eğer bu tezad ve 
muvazenesizliği, Loııdra tadil etmeğe 

Moak.ovadald bir Ru• profaCSrü, dok· 
tor Barikin nezle ve gribe kartı daha 
teairli bir ilıç bulmqtur. 

Nezleden müthit mustarip bulunan 
doktor, bu i1tcı kendi üzerinde tecrübe 
r.tmİ§ bir gün içinde tamamiyle iyi ol· 
rouftuT. 11iç, kana ıılalıın bir eenun • 
dan ibarettir. 

Proteaar Barikin bunun tecrilbeaini 
daha evvel fareler berinde y&pauftı. 

17Ucud te§CkktllU itibariyle insana ben 
ıdyen fareler daima bu gibi iltçJann 
t ccrilbeainde kullamhr. Tavpn" da ay
N vuifeyi g&mektedlr. 

Doktor, farelerde yaptığı tecrübeler
de de çok iyi neticeler aJmıttı: Mesell 
Nr fareye, öldürecek derecede nezle a• 
plıyor. Hayvan ölmek Useredir. Fa. 
kat, nuleye karp kullamlacak serum 
bna ithal edilir edllmu hayvan iyi o
luyor ve aıçrayıp '1mumYa bqhyor. 

Moakova merkez haatancslnde seru
mun daha geııit tatbikatı için tecrUbo
ler yapılmaktadır. 

muvaffak olmasa, Franunm timdiye 
kadar meydan vereceii fadal•nn he
sabı yoktu. 

Mütemadiyen kendi menfaatine yont. 
mak 1 BUtiln iyi niyetleri kendi klrma 
sömürmek t Sulhçu olduğunuzu mu aöy
lüyorswıuz: Şu halde nihayete kadar 
taviz vermeğe mahktlmsunuz 1 Hayır 

ef endilcr1 her §eyin hudUdu, bisim milU 

Şimdi, Tommi Bup lamfndeki bir ~ 
cuk artiıt yeni Ceki Kuğan Glarak iltn 
~mektedir. 

Tommi Bap on yapclacbr ve fi.rndi
je kadar tam 91 filın çevirmiıtir. Kü-

çllk, bUylik bir çok roller aldıp bu 
fUmlerden sonuncularda bUyUk mu • 

vaffokıyet kuanmıı ve me§hur olmıya 
hltlamı9tır. 

Şimdi, tngiltereye gelmtı olan Tom
rü, orada 92 inci filmini çevirecektir. 

o 

28 Nisan 
Halid Kıra! tarafmdan, bilhAAAA ço.. 

cukla.r için (23 Nisan) isimli bir ti· 
yatro hazırlanlllJI ve çok beğenilen bu 
eaer, kitab halinde basılmqbr. 

ıerefimizin hassas noktasında nihayet 
bulur. Ve zaten millt ıeref davamda 

bu kadar kıskanç olduğumuz içindir ki 
verdiğimiz söze inanılır: Sulh için IÖ

.rilmilze lnanılır, doeıluk için eöztlmilıe 
inanılır. 

Bu yamnm bugilnlük ilci ima ihtar· 
la bitifelim: Atatilrk adım hiç bir mak· 
Adınıza ilet etmeğe cilr'et etmeyiniz, 
bir t Ha tayda ahitlerinizin yerine g• 
tirilnıesinc eon derec::e dikkat ediniz, 
iki!. ' F. R. ATAY. 

Kim kaybeder? 
p EY AMI Safa diyor kl: 

"Blzlm öı Fransız topraklarında v 
mnstemlekelerinde bir santimlik se 
~miı ve istismar davamız yoktur; Fr 
aaya mim kültllrümilzü Te dilimizi aş 
mak için hiçbir manevi tstill hareket 
glrl,mi• delllfı; Fransızlann bann 
filketerln hiçbir parçasını mtııtımlek 
haline sokmak veya mandamıı altına 
mak lıtemlyoruı; velhasıl orada ne se 
yemiz, ne istismarcı bir ticaret ve sana 
imiz, ne mektebimiz, ne de herhangi 
emperyalist emelfmlı vardır. Bu can 
klşen dostluk satite ise Te lfflnftn birfn 
kakırdayıverlrse, omuzlarımızı silker 
"Canı cehenneme!., diyebiliriz. 

Fakat Fransa bunu söyliyemez. On 
hallin şarkta oldulo gibi TOrklyede 
emperyalist emelleri ve açık menfaati 
vardır. lııtısmarcı man politikasına deva 
etmek fsti78n bankaları ·ve emperyat 
emellerine Alet olarak lcunand1"1 Fren. 
kllrtürfinll yayan me'lcteı»Ierl hA1A topra 
lanmızdadır. Bu dostluk yaşarı;a, biz 
emeıtere mhamaha edecek deAOiz. An 
empenıaliı;t politikamız. her zaman, ota 
ca şiddetıle devam edec.-ektir; fakat a 
derecedt'! mfü~terek menfaatterlmtı fç 
Frang fle her tftrltı ı, blrlUttnf. dostum 
olmayan miUetlerlnklne tercih edebili 
dik. 

Jhı dnııt1n1t1a henıhAr. hfttOn o lmklnl 
. dıt Mft nf'f P•lnf verecektir. 

Kim kııvheder' 
. Rizlm kaybetmiyecelUmizi her Türk b 
tlyor: hatta, kazanacd1mm sl5ylfyen1e!i 
arbk hatlan da oJlhilfr-



.20 MAYIS - 1931 

3laqata daü 
" Gençlik,, , 

S 1Y ASl, ilmi, edebi GenÇlik (l J 1 
gazetesinin ne olacağını, du l 

var ılanlarını gördUğüm gündenbeı ı 

merak ediyordum. tık sayısı dUn çık· 1 
tı, gördUk. Adına bakmayın: yalnı~ ı 
gençler yazmıyor; içinde yıllardan be· 
ri ta.nmmıı imzalar, hatta SUleymnn 
Nazif'ten bir parça var. Batarya il<: ı. 

tG§'ten alman sayılanın Uzeı iııı . 
''Borçlu olduklarımız" denilmi~. l u , 
söz beni haylı dügUndürdü: gcnç;.cr n 
• veya Gençlik guetesini çıkaranl.ı. ( 
nn • Süleyman Naz.if'e borçları accba 
nedir? O "lafazan" muharrirde, birtn
knn arabca, farisi kelimeler kullan
nıak, kulağı tırmalıyan terkiplerle 
YB.Zmak ve bunu EDEBİYAT say. 
nı.a.k zihniyetinden başka aceba ne bul
nıuşlar? Gazetenin henüz okumadığnn 
hikayesi de "Ömer Seyfeddin'in büyük 
nıhuna,. ithaf edilmiş. .. Ne yalan söy. 
livl'lftm? bu Gençlik gazetesinde bir 

"arlık havuı, yeni kıymetler ya. 
c.."'1laktan ziyade dUndcn kalma kıy

metlerle yaşamak arzusu duyar gibi 
oldum. Yanılmışsam daha sevinirim: 
çUnkü gazetede sevdiğim im7.alar da 
var. 

Siyasi veya ilmi yazılarla pek mee. 
gul olmadım; "fikir ve sanat" başlığı 
altındaki şiirleri ve makaleleri oku· 
dum. Şiirlerde Cahlt Sıtkı Tarancı, 

Orhan Veli gibi kıymetlerine lnandı

ğun gençlerin jmzası var. Zahir Sıtkı 
da aruza dönmeyi deniyor. Bu dene
melerden, daha tamamlanmamış olan 
bu parcalardan bakalım yarm bir şey 
çıkacak mı? 

Sadece "Üç nokta" imzasını ~ıyan 
"Renksiz sanat" adlı yazı üzerinde 
biraz durmak isterim. Zannederim ki 
o makaleyi Gençlik gautesinin edebi. 
yat programı diye kabul edebiliriz.; e. 
dasında oyle bir şey var. "Üç nokta", 
h•ızmı daha ziyade Frenklerden alan 
sanati, edebiyatı renksiz bulup milli 
uvke, biz.im rcalitelerimiu dönmeği 
tavsiye ediyor. Gerçi "couleur locale,, 
(matiaııı ren.it) aramadığını söylilyor· 
sa da Salt Falk'J, bilhasaa 8'.lMihatttil 
.Ali'yi, "bDtUn gayretlerine rağmen, en 
milpbhas hadiseyi bile • f arkmda ol· 
madan - teghis edici unsurlarından 
soydukları, hayal mahsulü ve sübjek· 
tif bir Anadolu verdikleri,, için redde. 
diyor. Bütün bu iddialarda bir yenilik 
Yok; Frenk'ten Türk'e dönüş de 
- muhtelif manaları ile - kaç yıldan 

beri edebiyatımızın bqlıca davası ... 
Fakat "Üç nokta" bir şey daha. söy· 
lüyor: " ... mesela Cahid Sıtkı, uvk ve 
Se§lli, güzel telakkisi noktalarından 
nıuhatabsızlığm örneğidir. O ve ona 
benziyenlerin ihtisa.slan kendilerine 
aid değildir. Onlar yabancı bir iklimin 
havasına göre inkip.f etmektedirler. 
Onlar başka sistemlerle duyarlar. A. 
deta hassasiyetlerinin mekanizması 
biz.e yabancıdır. Renksi7.dir. Hwıusi
Yetsizdir.,. 

Ca.ııit Sıtkı ve ona benziyenlerin 
(iyt anladımsa meselA Ahmed Muhib, 
l"abut Cahid Srtkı'dan çok evel olan 
~ed Hamdi) sanatleri renksiz ve 

1
.Ususiyetsiz değildir; burasmı geçe
llrı. Fakat "muhatabsızlık,, kelimesi 
thenınuyotlidir. Kendisine muhakkak 
lllUJıatab arıyan sanatkar, muhatabla. 
l'nlda. esasen mevcud 7.evki, anlayışı 
~a .mahkO.mdur. Hep aym da
~inde kalmak, boğulmak ... SanaL 
ıif ha.ılıca kaçacağı eey .•. Onun va· 
ıı~ e&i bflilds başlangıçta muhata.bsız. 
h gı kabuı edip muhatablaruıı kendi 
b~la.ınaktır. Böyle "muhatabsızhğı,, 
ze . Dakise saymak zihniyeti, hattA u
ltıil~de fazla ısrar edildiği takdirde • 
ltıez 1 :ık davası sanat için en çekil,. 
tunıı bdaddır, sa.natki.rm en Jü-

u, eıı hayatı hürriyetini inldra 
~.Gençlik &Uetesinin Silleyma.n 
Se e. n~ler borçlu olduğunu, "Ömer 

1 Yiettinın bUyllk rubu" tab· . . 
~ .. b ınnı an-

aga qhyonun: müesses 7.evke 
~nıış sanat telakkilerine bo: 
" -.u eğmek ... 

'Yaruı-·- 1 ed . ~ 0 mamı tekrar temenni 
so erim; Gençlik gazetesinin bundan 
birllra.ki nUahalan bize, adına !Ayık 

aanat getirirse kim aevinmez? 
Nurullah ATAÇ 

( l) On beı günde bir çskar, 5 kuTUf. 

19 Mayıs .7imnMtik bayramc ımlJnase'betiy'le KMımpa.Jlı Denfz Gedikli Er'ba§ ofulutıM ® dilrı spor hareketleri yapılmtŞtır. 
hare':ctlmdPl..i iııf°~'{lnıt, h.a~ır bulunanlar tarafından takdir edilmiş ve al1.'1Şki>ım~tır... ------------------

( SIEHüRDIE VE IMEMlEKETTE ) ........................... 
Haydarpaşada Posta vapurlarında 
Tren yolu geçit u•• .. .. k. I 

Cfürükçü, 
büyücü 

Geçenlerde lstanbul zabıtaamm 
üfürükçü ha.kltmda taldba.tta. bulun 
duğmıu, eğer hafızamda yamlmıyor 
sam, galiba mtıddeluınumtuğe dete 

köprüsü çuncu mev ı yo cu- llm edildiğini okumll§tum. 
()'ftlrilkçtl ve bUyllctınün nıh tahli 

nır sene zarfında 
yapllacak 

Şehrin senelerdenberi bir türlü halle
dilemiyen iJlerinden biri de Heydarpa. 
ıada demiryollan üzerindeki geçit ye
rinde bir köprü yapılmaııkiır. Bugünkü 
vaziyetinde bu geçit, nakliyat bakmun
dan tehlikeli olduğu gibi bu hattaki 
nakliyatı sektedaır etmektedir. 

Burada yapılacak köprünün bir kaç 
yüz bin liraya çıkacağı keıifle anlapl
mııtır. Belediye hat üzerinde böyle bir 

köprü yapmanın Devlet Demiryollarına 
düıen bir it olduğunu, esatıen bir kaç 

yüz bin JiNıya bir köprii yapnıaia büt
çesinin JDİl••İt .ı .... dığını ileri .Unnüı-

tü. Devl Demiryollan idaresi ide, ken· 
di itletmcsi bakımından böyle bir Ocöp. 
rüye iht!yacı olmadığı gibi bunu yap
mak ,..iffeti oıa.chfr fibindt bakın-

tki daire araaında ıenelerce devam 
eden bu anlaf"\amilzlrk nU.,et halle .. 
dilmi§tir. Bulunan fonnüle göce, köp-

rüyü Devlet Demiryollariyle latanbul 
belcdiyeti mÜ§tercken yaptıracaktır. 

Yalnız, ıehrin bütçesi dar olduğundan 

in§aat parasının büyük lbir kısmım Dev
let Demiryolları verecektir. Belediye 
de 400 bin liraya çıkadak olan köpriiniln 
inıaatına 150 bin lira vermek suretiyle 
ittirak edecektir. 

Nafia Vekaleti burada yapılacak köp· 
rünün plan ve projelerini hazırlatmak. 
tadır. Bunlar biter bitmez, tetkik vıe 
tasvip olunrcak, bu suretle inşaata pdt 
yakında başlanacaktır. 

Haydarpaıa köprüsünün inpatı bir 
sene sürecektir. Köprüye, Kuduz Has
tanesinin önündeki yokuştan 'baıtana -

caktır. Köprü bittikten sonra Usküdıar 
- Haydarpaşa arasında iJliyen vesait 
bural:ian kaqrya geçeceklerdir. 

Aynca, Kadıköy - Usküdar Tramvay 
şirketi buradan, nhtnn cocldesinden 
Kadıköy iskeleıine kadar uzamak üze
re ayn bir hat uzanacaktır. 

-o--

Mezarlık otlarının 
satışı durduruldu 
Bir kaç gün evvel Kasımpata Zindan 

arkası mezarlığındaki otların bir inekçi
ye kırk lira~ satıldığını okuyucuları -
mızdan birinin pk!yeti üzerine yumıı 
ve alakalı makamlann nazan dikkatini 
çekmittik. 

Öğrendiğimize göre bu neşriyatımız 
ait olduğu makamca nazarı dikkate a
lınauı ve bu ot biçme iti durdurularak 
bu karlı alııveriıi yapanlar hakkmda 
takibata geçilmiıtir. 

Bir takım buJaııcı hastalık mikrop • 
lariyle dolu mezarlık otlariyle beslenen 
ineklerden alınan sütleri ıehrin hasta ve 
çocuklaırına içirmek ne dercıc:eye kadar 
doğru:iur. 

Bu sene olduğu gibi bundan r.cnraki 
senelerde de buna mümasil bir satı ya. 
pılanuyacağı itibariyle alakadar maka
mın bu müdahale ve takibatı cidden 
memnuniyete p,endır. 

ları anbarlardan ~~a.:=:·: 
rarb rollerin ölçülmesini aziz dostu 

k t 1 Doktor Fahreddin Kerime bırakıyo u r u uy o r ru:n bu iki tip bezirginm sattıkla 
Denlzyolları idaresi vapurlarda OçOncD maldan değil, ~armcıan bah 

mevki yolcuları için ayrı yer yaptırıyor •:::a~=hastalıkbaftan, 0 

DenizyoJlan, gimdiye kadar Türk 
sularında işliyen vapurlarda ismi olup 
da yeri bulunmıyan ve sırf bir laftan 
ibaret olan üçüncü mevkiin tesisine ve 

Kızılay Şişli 
şubesi 

Kızılay menfaatin~ 
btlyilk bir gece eğ

leneesl tertip etti 
Kızılay Şitli ıubesi, fellket ıünle

rinin hakiki yardımcıaı olan Kızılay 

menfaatine büyük bir gece ıeğlencesi 

tertip etmiştir. 
Yarınki cumartesi akşamı Maksim 

salonlannda yapılacdt olan bu eğlence
nin mükemmeliyeti için lazım gelen her 
§ey hazırJannuıtır. 

Eğlenceye saat 22 ide başlanacak ve 
sabaha kadar devam edecektir. KızılayQı 
yardım arzusunda bulunanlara bu eğ
lencenin bir vesile te~ edeceği mu
hakkaktır. 

Şitli Kızılay ıubeai eğlenceye iftira
kin umumi mahiyette olabilmesini te. 
min için yalnız koyu renk elbiseyi kafi 
gönnüştür. Fısarık ve smokin mecburi
yeti yoktur. 

o 

Saadet ve Trak 
vapurları 

Geçenlerde bir kaza geçirerek ya· 
ralanmış olan denizyollan idaresinin 
Saadet vapuru tamir edilmiş ve dün 
seyir tecrübeleri yapılmı§tır. Vapur 
bu haftadan itibaren gene eski hatla
rında seferlere başlıyacaktır. 

Alman.yadan gelen Trak vapurunun 
resır.i ve fenni muayene ve tecrilbele
ri yap11.mıştır. Bu vapurun, azami ati. 
rati 16 mil olarak tesbit edilmiştir. 

_,...o--

Galatasaraylıları o 
pllAvı 

Şim:iiye kadar Galatasaray liaeıinde 
okumu§, bütün Galatasaraylılan bir • 
raya toplamak ve eski hatıralan yad. 
etmek mAsadiyle, Galatasa1'9Yhlar Ce
miyeti tarafından her sene hazırlanan 
''pilav ziyafeti,. bu sene S haziran pa
zoır günü yapılacaktır. Bütün davetli -
ler o gün saat 10,30 da mektepte bulu. 
nacaklar, öğleye kadar konuıulaeak, 

muhtelif oyunlar oynanacak, saat 13 de 
mektebin tamburu davetlileri ycmeğ• 

çağıraa:ıktır. 

Yemekten sonra da miltekaitler ara
sında bir fu11bol maçı yapılaca'k ve ak
sam üzeri Cumhuriyet abidesine çe
lenk konarak bu an'anevi menıime ni
hayet verilecektir. 

Uçüncü mevki yolcularına istirahat. kunınU§ sular, eerbetler, gömlekler 
imkAnı vermeye karar vermi§tir. ılf alt tUktiik, yeni gelini kocum 

Denizyollan hesabına Almanyanın çirkin göstermek için bir fare ölUsU 
Krup tezgfilılarında yapılmakta olan nUn gelin teli ile süslenerek to v 

vapurlarm Marmara tipinde üçüncü gömülmesile yapılan büyü, karı koca: 
mevki kaldınlml§tır. Netekim bu va· yı ayırd etmek için iki §im§ir kaşığın 
purlardan ilk gelen Trakta yalnız bi- tera bağla.maaile yapılan bUyU, bi. 
rinci ve ikinci mevkiler vardır. Fakat r1ıdni öldürmek için adını bir k~da. 
uzak seferler için limdillk tiçtinctl yazarak mu.ar kovuğuna aokmakla 
mevkiin ipkası bir zaruret olarak gö.. yapılan büyü. 
rülmektedir~ Netekim Karadeniz ve E. Hiç şUphesiz ki insanlığın en kar 
P tipi va.purla1'.d4 ~--!PB~k-,;Jrddt devirlerinde ;Jsaar ~im' 
cul&rt !Çlii & &maraı&r1 1iıi&c&t • Dil zincirinln pyanı dikkat halkala. 
tır. ndır. Fakat UfUrllkçtl ile btiyllcll yal

Elde bulunan eski vapurlarda ise nız bu mallan satmakla kaJmam11lar
üçUncü mevki yolculan için hiçbir dır. Bilhaua bizim tarihimizde kq. • 

yer yoktur. Bu vapurlarda üçUncU dının taamahrem olduğu devirlerde ev. 
mevki yolcuları anbarlarda, a.nbar ka- dükkinlarmı en karlı bir Ucarete aç
paklan üurinde, yollarda. yataktan - mışlardır. 

nr, kilimlerini sererek yatıp kalkmalc- Tarih vesikaları bize bu hakikati 
tadırlar. lşte bu eski vapurlarda. da. bütün çıplaklığı ile göstermektedir. 
üçüncü mevki yolculan için yerler İstanbul gu.etelerinin okuyucuları, 
yapılmasına karar verilmiştir. Bunnu lbrahimin üfürükçü başıın Cinci Ho
ilk tatbikma lstinyede tamirde bulu. canın hayatım, bıkmcaya kadar oku. 
nan Güneysu vapurunda geçilmiştir. muştur. Binaenaleyh hatırlatmak ka • 

Güneysuda ve diğer vapurlarda ü. bilinden kaydedeyim: 
çüncü mevki yolcular için yaylı tel. Cinci hoc,a Osmanlı sarayına intisa· 
den ran7.alar vücuda getirilecektir. bından evvel htanbuldaki bUyl1k töh. 
Yolcular buraya kendi yataklan veya retini Ufürükle ve muskaları ile mu. 
sair yatacak ıeylerini koyabilecekler-

habbet tellallığı yaparak kaz.anmı§tı. dir. 
Diğer taraftan üçüncü mevki yol _ Safranboluluydu. Adı HUseyindi. ta -

cuların istirahat esbabı temin edile- tanbula geldi. Süleymaniye müderrm 
cek ve bilh&Ma bulunduklan kısma Şeyh Mehmet Çelebiye çömez oldu. 

Mehmet Çelebi bir müddet sonra lz.. 
- eimdiye kadar hazan olduğu gı"bi • 
hiçbir vakit hayvan konulıruyacaktrr. mir kadw oldu. Çömezi Safranbolulu 

HUseyini beraber götürmek istemedi 

Yalovada yeni 
otobüsler 

Deniz Bank otobtls 
getirtiyor 

Denizba.nk, bu sene sık ve süratli 
postalarla ph.re bağlanacak olan Ya
lovada otobüs derdinin de kökünden 
halledilmesi için tedbirler almaktadır. 
Bunun için Yalova iskelesile kaplı -
calar arasında işlemek U7.ere Deniz • 
bank tarafından konforlu ve yolcula. 
rm her türlü istirahat esbabmı haiz 
bulunan otobüsler alınmaktadır. 

Yeni otobüsler işlemeye başladıktan 
sonra köpıilden kaplıcalara vapur, o
tobtıa ve yemekli olarak müşterek bi. 
Jetler tertip edilecektir. 

o 

Haydarpaşa llseslnln 
mezunlar ı:ayı 

Mezun ve mezun olacak talebelerin 
hocaları ve kıymetli müdürleri Saffet 
Şavlinin ittirakiyle verdikleri çay p 
yet neı'eli ıeçmi~ müdür ve hocalar 
akf&ID yemeğini Parkotelde yemitJer. 
dir 

Hüseyin, efendisinin ahbablarma. yal. 
vararak hakkmda şefaat etmelerini 
istedi. Mehmet Çelebi bu sefer çömez 
Hilseyini açıkça tahkir etti: "Bizim 
ırzımız vardır! Avrat ve oğlan& aflW1 
okuyan bir sehhan nabekin beraber 
götürüp kadıhğmıır.da kötü isim mi 
alalnn ?,, dedi. Bize bu aözü nakleden 
NaimA: "Efendisine lr ettiği afsun
culuk sanatı ol f aklri yllkseltmeğe se· 
beb oldu!,, diyor. 

Ofü.rUkçUler ve büyücüler hakkında 
divanı hümayundan Bursa kadısına 
gönderilen hüküm yukardaki kayıttan 
daha orijinal bir vesikadır, lisanını 

biraz değiştirerek alıyorum: 
"Bursa kadısına hUküm ki ... malum 

ola ki, İlltanbulda Llııga Yenikapısı 

civarmdakl ÇIJ'§Id& yazıcı Hacı Meh. 
"'met, ve Yusuf paea çeşmesi yanında 
yazıcı Abdullah nam kimseler kendi 
hallerinde olmayıp yazıcılık vesilesile 
sihirbazlık yapıp dilkkanlarmm içine 
halleri bilinmiyen avn.tla.rın toplan • 
dıkJan bildirildiğinden Hacı Mehmet 
ile Abdullahm Bursa.ya afuillmelerine 
karar verilmiftir, uaıı .... 



I 

tÇEttUE: 
• TAKSiMDE ıertl binasının yanında 

bfr ti*' llra71 )'l.Slallbaaa dilfllılillmette. 
dir. Din Yllbetleld bir toplantıda bu it 
hakkında ıllrQşülmQştür. 

• TİCARET odaları lstıınbul komltesln 
de Hn bir toplaDb yapılarak. milletler 
uaaa dmrilk eıya listelerinin blrleıUrU. 
mut Gıerinde dlilılllem esaslar teshil 
e4Unılt. nclell sah' meseleleri tetkik olun 
..... r. 

• BiNA Te atul verıllerlnde yapılacak 
ttlrulan tettlk etmek tlıere iki latlaaf 
haahyonu hrabDuıDa tarar ~•rflnılfttr. 

• ANXARADA ,..ı JaPıllıcak Meclll. 
lapüu.t ft Bar1ob9 blaalarıntD bapat 
murafına diri'-'* •lboa llrtdml :rMl 
!)uçak mll10n llraYlt tıhran bfr ll:rtha 
haatrlınlDtfhr. 

• BELEDiYE tahsil şubelerinden bazı
lanaın blrı.tUrflmeline bru "Yerilmlt1 

Karagiimriik Fatihe. Şehremini Samat. 
yaıa, Alemdar Kunıtipıya. ltllcükı>azar 
B.ialıaGae. Ha~ JCaaınapqqa, Beyler 
beJl Oaadlırt. &ut&y KacllHye baR'an 
mı,tır. 

• HAMAMCll.AIUN terkoa suyunun meL 
re miklbmdı fazlı teıızJIAl yapılması ta. 
leM beledl79 tarafından kabul edilmiş ve 
1ld1 b11ÇUt kurut ~nllllta tarar 'Hrllmiı
Ur. Bana mukabil brlt ~· SU7QDa olan 
Jaatlanadaa 'YUPÇmtıl huausuna hamam. 
cılar. ltlraı ehnltlerdfr. 

• BSNAJl'IN .... elik ubh1 mua1ene~ine 
baa:lraadu ltibaru lıaflaaacaktır. Sıhhat 
clldanlan hamlanmıtt• 

• iLKOKUL 61retmenlerine "erilecek 
bCltaa sanıma feln Maarif VekAletinln y._ 
Dl sene bOtçestne kırk bin lira tahsisat 
kOIUDIJftur. 

• KARAKULAK S1171lna Evlı:af tarafııa
au ı.cıa •IBllfb&. s..,. bUlaıldalu 
Dereaeti arazisinin Evkafa ait oldulu ileri 
sürilmekte idL Kö.rllller ba huausta Dahi 
Jln VeklleUne mt!racaatta bulunmuflat. 
4fır. Yekli.un branna a&re ~tar lddia
mnda hat111dır Ye 111 k&y ahalisine alL 
Ur. 

• ELEKTRiK flrkeU momurları Nafia 
Yeklletine mClracaat ederek firkete pm. 
Cli7t kadar Jıtırdıklan tekaildi)'elerinln 
iadesini ve firkat tarafından ikramiye ve. 
rilmeslni lstemfJJerclfr. 

• KJZILA Y baftuı hulranın birinden 
itibaren başlayacaktır. Ba hana nrfında 
aza yazılcak ve muhtelit yerlerde mOsa
merehr ~. 

• OGRR~"LER iç.in açılacak kamp 
Hıybeliadada 9 temmuzdan ta atustosa 
kadar devam edecektir. Kampa girmek L 
cıa 21 mayıstan 25 huirana kıdar Yıld11 
birinci ntı okuhı mtldlh1l Sallhaddin AJ. 
bJ1a melltupla martcaat edilmesi !Azım. 
Clır. 

• lsP.ANYADAN alacalı olan Ulccarlan
mıza Merkez bankası tarafından para)&. 

rının tevz.iine yakında başlanacaktır. Ban 
b tftccarlardan konımento ve fatura ııibi 
tm'akı toplamaya başlamıştır. 

• CUBUKLUDAıtt Hlc!IT Abbas Hilmi 
Pllf8Dm yalı ""Jcormu beledl19 tarafından 
IO •ta liraya alımnıftı. Buradan Boluın 
IOıeJlefürllmed için istifade edilecektir. 

• ZiRAAT bankası Erzurumda. yeni bir 
tiina yaptırmala karar vermiştir. 

• KARGA De mtlcadele devam etmekt.e
illr. Bir hafta lelnde slraıt mildflrHıltftne 
170 ilil brp Plirllmfttlr. 

• ŞiRKETi HıJriyenin HuH7 tezaJh
Janada )'aplırmalda oldoAa 78 numaralı 
vapurun inpıtı bltmlıtır. Getnl bir ara 
bdar Bo1az seferlerine liı~ıracübr. 

• MECLiS zlnıat eneOmenl toprak mah
mllerl ofisi tqlı:Oi hakkındaki kanun ı>ro. 
Jeshün mlizakereslae bı,Jımışt1r. 

• ZELZELEDEN fellkete utra11nlara 
nrdun itin tlmdf19 kadar Kı:nlaya ftli
Jea teberrftiln yek<ınu 88,577 1fra11 bul
mUf(ur. 

• CANAllALEDE kadın )'iizilnden am
an Bau71 balta ne &ldOren Ali baldan. 
Cla Yerllea idam cezası enetlcl gftn infaz 
olannuqtar. 

• sıv ASTA IOD nlan J'almurlann te. 
slrila husule ıelen ıel yildaden 15 JafUl
Cla bir çocuk. birçok hayvan ölmilt. mez
baha çökmüştflr. 

• MURA TLlNJN Sanlar köyünden muh
tır kAtibi Galip, piliçlerine dadanan bir 
kartalı öldürmek için altılı saçma lle ana
SJnı vurmuştur. Galip tevkif olunmuştur. 

• ACRIDA yeni hilkt1mel konatının te. 
meltıtma merasimi evvelki gOn mtraıılm1c 
yapılmışbr. 

• KESKlNtN Koçu köyilnden Abidin. 
ıecen gece sabaha tadır f8rap içmiş, öl
mllıtür. 

• SiVAS belediyesi tarafındın yıphrı
Jın ve iki senedenberi in,aah devam eden 
asrt mezballa bitmiştir. 

Davet 

lıtaııbul miiddelumumllillnden: 
tıtubula ıeldili anlaşılan Eskltehir 

sorgu hakimi Mehmet Ali Okhanın acele 
meınurfyetimlıe mürııcaal etmesi. 

JHAW- '•KAns-ım 

!Gençlik bayram 
U!ŞAttOA: 
• Eaalernuıoııaı 11nllikalar ı.denaıOD1l 

Sov,.Uer. Hndiblatıaua fed..,_ua 
kabulUDtl t malaalif• arp ti nrlt ncı. 
delmlf 'Ye ~ ... cUtalarila hlflan••t 
olan milzakertle~ aibQet ....slmul bak. 
kandaki takriri 7 1Dahalife brta U rQle 
kabul e7JemffUr. 

• Enıln bir membadan aluwl baber1eN 
ll6re. bet Amerltaa tanan flbrbtua Ja. 
lilt.r17e bombardJDWa tQvm ,.....
loln tekUOerde ~ 
Fruısanua da Amerlbdu Cl80 taı1'l'I 

alacllı saaedlllıor. Füat .. ..,,.,.... 

bolabardımall ..,,......... .... ·n barp tananlld a?sısl ••~ 
• 11 mQllta()raadaa llulbt ........._ 

beri kt11dia1Ddela baber alı••a•ıt oba 
w IMa lter9 Basn ohamul• 1we laalt 
oldulu anlaşılan Fransız kadııa tanareei 
Dupeyraa 4361 .kilometre açarak Aolr1I 
hat llzerinde dünya mesafe rekorunu q,. 
mışhr. 

• Romanya nuırlanndaa Te "Romea 
gençlfl1. kmnandanı *ı> blrbt '6a lel. 
ıratta kalmıt "e Sto19dlDOvlç tarafuadaD 
kabul edilmiş olan Sidorovisi, dOn Be). 

graddan aynlmıştır. 
• Bulıar - AYU1t1117a ticaret ama._.. 

slnl lhılıar .. Alman ticaret maahedeal'M 
ithal için Berllnde beş Riindenberi denm 
eden mll.zabreler neticelenmlftlr Yeni 
muahede bir bnlrtncla mtrl,_ ......._ 
tir. 

• Yugoslavya naJbl hOkQmeti prem PqJ. 
yeni devlet nazın KulenoTfcf l:abul llt.. 
mlştir. 

• YuıoslaT)'a Bıpeklft, SlaJtdino'Yl(ıln 
ile refikası, kordiplomatik ıerefine bir iL 
yafet vermişlerdir. Ba slJafettl Harfalıe 
erkAnı da hazır buluamattar. 

• Cenubi Afriltada dlln yapılan umaml 
intlhabetta Bapetfl Hel'tzot tetnr mahal 
seçilmi,Ur. 

• Fransız ıdlbe naan fteno den tq. 
,.are ile LondrQa lihnlfUr. 

Somer Bank yeni 
bir şirket kura}'or 
SUıııtırDıalJr. buıkaya merbut bulu. 

nup gerek eakidell kalan ve prekae 
bet lleDelik 8Ul&Jİ propımımm iab
larma. gön brulm111 olan falribl&
rm JdarellDcle bir kolaylık ft topluluk 
tembı etmek JQin :faJırika1aım im&llt 
~vileriD8 ve JmJlıMılrJan lWD. ~ 
....... gar. ıamHlmtld ........ 
mili ve bundan evvel yilnlü kumq 18. 
pan fabrikalar olan Feahane, Henke, 
ve Bünyan fabrikaları blr §irket ha
llDde :birleştirilmlft1. 

Şimdi de pamuklu twiDe çallf&ll 
falıırikalarm m9ft,erek bir tirket ha. 
liDde ça1ıpWarma brar verilmtftir. 
ŞimdiJe kadar mevcut olan BüJrt6J 
bea ve pamuklu memacat fallribll 
Türk anonim firbtl imamı som imi. 
l'8DDl aJh•mcla SOmerbuık IDlll'blin
de bir toplantı ~ elrbtln t .. 
hine karar ftl'8C8k w bmıun ,mne 
y&Vl.f ya.vq b8tln panmldu tabrtk& • 
larmı idaıainde tapbJacat da. 
''Ttirldye pamuklu dokuma ft pamk 
ipliii fabrikaları ınmlm tfrbU., im. 
rulacaktır. 

Yeni §irketin kurulmasiyle beraber 
yeni idare mecllBi de .eçllecet '" 
bundan sonra icab edm muamele "1· 
r0t1llecektir. 
ŞimdiJe kadar böti1n abiJOD}an 

bankanm elincJe bul1JDAD bu flrbtlıe. 
rfn ilerde akıriyonlarmm balk eline ge. 
çirilmeai de mukarrerdir. 

Anadolu Anonim 
TURK SiGORTA ŞIRKEnNDEN: 

Şirketimisin 30aart1938 tarihinde 
fevkalade olarak toplan-. hft ı ı arlar 
umumi heyetince dahili aiz••u••ıeari -
zin altıncı maldd.ı bülantine tnftlaln 
sermayenin ikinci rub'unun bllle
darlatdan tahliline mar wriJmİttİr. 

tttihu olunan bu bnra tnfibn •· 
yın hiaıedarlanmınn uhip buhınduk -
lan beher hiw aenedi için ödenme • 
mit sermayenin i1dııd rab'un\ID muka· 
bili olaıı bet lirayı qbu iUn tarihJnden 
itibaren 30 huiran 1938 tarihine 1ııadar 
Anlrarada Türkiye İf ve Ziraat Bmlal
lan Merıkez Müdtlrlülderine n yahut 
latanbulda Yeni poetane karpmda Bü
yük Kmacıyan hanındaki tirketimizin 
muamellt merkezine ödemeleri, abi 
talcklirde ademcyenlerin ahip bulun -
dWdan 1ıi8le eenetlerinin, firketlmb: 
dahili nİzatnnamelinin 10 uncu madde
ai hilklimlerl dahilinde botlada arttınl· 
mak suretiyle mezkQr ilciııci rubu mer
mayenin iıtifa Te atıı bedeli nokun 
olduğu takdirde aradaki farkm hil9e e&s 

_. ,,.,..,... I incide 
.. bCl7dk mGGadll ... ...,...,.k a... 
ft S-.unda...,. •JÜ butıtdan ~ 
DUA 19 mıcu yddedmG olan ve a-e 
BüyUk Şefin :ranıttllı lldlı.tmı .ur 
-tt 'ettill TGrk l'DÇlili ISln .. Spor 
" pasJlk ..., ........ ollralr lrabul .... 
ı. l9 m&JN. diln J>elıılliJe Vtldll '" 
Jlmd Genel ....... ımıra Xa,emn 
:AMam ttacl)oııa ... .Sylemfı oldufu 
mat*ta lpnt ıattlll alll Jmdun heı: 
lııacalmdl, ftai plSledal, ..-euıan 
... milJOD)uea .,.. .... toplu ... 
tı1a:•te ...... ıtftmaJ ..... 
... ıtnJerlnden Wrl oJank 1nıtlm. ...... 

Anlrara eeuen iki Condenbcri bay • 
rama ~Her taraf bayrak
larla l9e vecizeleri ihtiva eden bandlarla 
lllldmdıtl 
llqıamm. nı'idi eaat 7 de 21 pare . 

top atllDI 'f'I ıi&dülderin bir dakika çal
ami:vl• .,. .... 'fUl'. 

Günün en büyük tczahürii, Ankara 
orta ve yüksek olnıllariyle spor ku~ 
lannm ıtadda J&tddan ~ ge.teriled 
olmuftur. Halk, bu hareketleri görebil
mek için cllh9 sabahtan itibaren yollara 
etllrniıftL 
Oentlcr .. t 12,SO de Hatim &ıUndea 
hareket ederek Zafeır M*leei önüne 
plmltlet 'fe mlhHdit çelenkler koy " 
4'*taa IOllra atada cltd!leılclir. Stad. 
JOlll da sayım 50 bin bulan irir kalabalık 

MrilaDitdo 
TıtblaJlr4eld huauai mevkilerinde 

ftkllet1er edtlıu, elçiler bulunUJ"Ordu -a: 

Biat 14 de BByQ:k Millet Mecliaf reili 
~Wldk Renda .ile Dabiliye Vekili 
.,. Parti Genel Sekreteri Şilkrii 

Kaya. MMrafi Vekili Saffet A'
n'lran ve banJan taliben de bil• 
~ Jt.r1ı.hlhadlip ., a i • i Kare • 
pi Pev~ 9"nnek n lir müddet 
eoın da lılandeoberi teladmia mi .. 
firlmia balıawn Y~ harbiye ve 
bahriye nuın ~rıene.ı llariç ile refi· 
kur, Milli Kldafa& Yekili Kiznn ö.zı. 
alp, Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Araa 

a1bflir aran~~f ~- cirmit 
ı. .... ti' ıMfi • jt • 

Evveli, 1tnliklere ittirak ~en mele· · 
tep Ye ~erin bayraklal'ı bir alay 
haBnde "" a1'kWft difer cençltrimis 
ıeçmlfler Ye l1ôUralltca allaJlanmıt • 
ıatd!r. 

matta .... 
Gelıgllr. Atatilrtdln "f9Cla kel&mının, 

umumi tarih~ hakettiği bu 
huln levha, mea.ı,.ı tarihinin da
lma 1ltanacaiı bir l&J'lfa olarak nesil
de Dellle naJdolunacalı: TUrk milleti. 
- l'I\'& &örllen bu ülbetten insanlı
... yUll1 Jmaraa.ktır. 

O llabetln. Tart olauıı, Ttirkiye 
ıyrı.t oı.un. p.111. hl.hı veya. dila • 
man. bltaa ıaı-Jaırtr ve nçlulan o 
atHDIJlll h..ı.tln mtarabmz ptllle • 
ıtnde.,. kan. ....... da alınların
da, adlarmda daima taft1acaldardır. 

Yurttqlantn, 
Atatart, 'nlrldyeyl ve Türkleri ta.. 

AVYUl'lanmI§ ve huırlantn11 O feci 
durumdan kurtarmakla, dünyanın mU
htm ve bttyt1k btr parçasmda gtıi~
oefl boluemalardan ve düteceği kao. 
tik hallerden turtardı. 

Tllrklilğil. ilerleme ve bant andli o
larak insanlık camiası arasında liytk 
olduiu lerefli makamma iade etti. 
Mtıtarekenln kvm&kaneık tastıye an. 
larmda ilk olarak Jnırhalma yolunu 
boldu ve kUftulma~ istlyenJere örnek 
ve önder oldu. 

Dünya efktn ummniyeainin ve ci
handa bütün aağ duygu ahlpleriııin 

Atatlirke hayranlığının ve takdirkSr· 
lığmm w Tllrk Jnbl&bma ve Türklere 
karp da aempati ve hayranlıtmm bir 
çok aıebepleri araamda bu kurtarma 
ve kurtulma hllBinin verdiji memnu· 
niyetin )'V1 bQyUttilr. 

19 llayu gflıd1 beter tarihinin in.. 
wıhk ve medelli,.t lehiıı• olarak ta· 
timini ve gidifini deiiftirdiii gündür. 

"Bu itinin en ltcıuvvetle .zamilli, ey 
Türk pnçleri sizlersbıi%. Onun i~iıı.. 

dJr k1, Atatürk bu 19 llayt1 ıflnünihı 
Tttrk gençliğine ve TUrk sporculuğu
na tahlis edilmesini tensip buyurdu. 
lar. 

Mllletim(z de o gttntlıı hatırasını sf. 
mı ba)'l'IUIUllla Olarak kt!tlulayor. 
llillt b&yramlanmus vaama .ıirecelt 
olan bucflııU buradan böyle her yll 
~ 

..MUnas.ip göreceğinizi tahmin ede-
rek sizin için yapılan bu sahanın adı
nı bu ulu güne izafe etmek istedim. 
Tavsip ederseniz, bundan böyle bu sa. 
hanın aldı "19 Mayıastaıdyomu •• olaın.,. 

"'Yurttqlanm. 
Bunu müteakip lıtikll mat'Jı salın· Atatürk, yarattıfı eseri bilyilk nut-

11111 Ti bayı*lar ~eJdbnittir. şnımı Jta.. kunda Tllrk gençllfine emanet etmif. 
~ " im lilelinden Wr talebe tarafm• lerdi. O emanetle bu gençlik bayramı 
&m nutaldar eHytendikten eonra Ata- araamdaki yakmlık ve samimt at~ka 
tüıfrebaihldt andıiçDmlıve idmm ha- 8fiklrdır. 0 kadar bllyUk tedak!rlık-
r~ "::':dm atadı dolduraıi larJa, güç!Uklerle elde edilen İstiklal 

w Cmnburtyet ancak böyle yUkset 
on tinlerce el~ bir aevinçle J\ta • evsaf, kabiliyet ve ahllkta yeti§tirile-
ttirttln "rihıldlmu haber veriyordu. cek temiz kanlı, temiz ellere btrakı • 

Merasimin aonuna doğ_uıu BO}'Ok Şef hrch. 

ıene ayni tezıahürat arasında etaddan 8tııe bırakılan bu kıymetli ulusal;: 
aynlnlltJudzr ,. manetı. ilelebet muhafaza ve muaa.-
Ştlkrll Kayanın nutku f a.a. edeceğinize, bqımıllda ulu ve ulu. 
Dlhlliye Ve'lr:iti, blltün yurdda rad· .al Önderimis olduğu halde bUtün 

yo ile yayılan lbir nutuk vennit ve e.ı- TUrk milleti emin ve ya.rmından mUs-
cümle f\Ullan eöylemiftir: t.ibtir. Vatan, millet 11izlere güveni. 

''S&ym yurttqlanm, yor ve sizlerle &rilnüyoruz.,, 

Bugün. yurdun her bucağında, Türk "Aile ocaeında. okulda, JaJ)ar'a, tar-
gençleri ve aporculan ve milyonlarca lada, terfıaht& ve fabrikada, her yerde 
ı'th-k halla, toplu ve birlikte ebedi ve Türk çocuğunu ve Türk gencini. sağ. 
e:lhaDfmnll bir tarihin dönllm ıUnle. lam, ıtlrbüz. giU.el, ııeıeJi, iyi huylu, 
rlnden en bllyilfOıın kutlayorlar. ife, savap., hulasa yaıamığa elverif-

0 gUııDn vaziyet ve umum! mana. 11 yllksek ve aeçkin vuı:flı birer insan 
rumm utıam bir kaynaktan, Ata • 
tUrk dillnden dlnHyellm: olarak, yeti§tirmek için, Atatürk, icap 

eden direktifleri vermiıtir.,. 
•1919 senesi M&ymmm 19 uncu gü- •Gtiref, _binicilik, cirit, kayak, nlJ&n-

d Samsuna çıırtmı. Vaziyet ve man- cılü, okulluk, avcilik, dağcılık. deniz
zara!umumiye: 

Osmanlı devletlııln dahil bulundu- =~~~~ı~~~~ ~ ~:~ 
ğu gurup harbi umumide mağlO.p oL sporlarm tanzim ve idaresini devlete
mııe, Opnanh or4uau her tarafta r.e. saslı bir ödev olarak eline alacak, her 
delen.mi§, §er&itl ağır bir mUtarekena- §Ube kendlıie mahsus tekniği, metodu 
me lmzatamq, bllyük harbin uzuna&-

muayyen programı ile bir nlzam ve 
ne1erl .zarfmda millet Yorıun ve fakir intizam altına gireCektir. 
bJr halde, millet ve memleketl harbi Devlet, mevcut imklnlan ve vası. 
umumiye sevkedenler keDI hayailan talan arttıracak ve bu alAkaslyle mu
endJeeatııe dUeerek memleketten firar vazı olarak da müıbet neticeler al. 
etmifler. Saltanat ve hllAfet mevkılni . 
ı ga1 ed Vahd ttin Uteredcil .... ,... mü kin otoritesınl ve mUrakabesini 
1 en e m ~ esaslı bir vazife olarak kullanacaktır. 

B1DI ve yalnız tahtını ~in edebıle. "tmkin Te emek verildifi takdirde 
cefinI tahayyftl ettiği m~ Tllrk gençllli kabillyetJnln ne parlak 
deni tedbirler &r&ftırmakta. .• Damat l neticeler Terecetmın en yakm ve ıtı
Ferit P&f8,DID rfyaaetlndekl kabine l. seımı.aunt btse Nlate Romada sUvari 
cfz, haysiyetsiz, cebin, yalıuz padita.- genel 11ubaylarmıız ve~ 
hm iradesine Ubl ve o~a beraber Beynelmllel blrlacUJk teknltinJn en 
phmlanm vikaye edebilecek herhan- 'ı mr prtlan içinde atıaıunam en gtıç ma
rt bir vaziyete razı. Ordunun elinden nlAlaı' karplmda birincilikte en nert gi-

nedi aahiplerinden aynca talep oluna - J den bUyGt milletlerin ıegJdn mUmes
cağı ilin olunur. ıilleri arasında birinci, relmek. T'1rt 

baYJ'9imı ıeref direfiııe çektirmek, 
talihin, ne tesadüfün ne de mllll eta 
veya şahsi istidadın eseridir.,, 

''Bize arsıulusal müsabakalarda h 
TUrkten beklediğimiz muvaffakıyet § 

retini ve o §erefi kazanma yolunu g 

teren ,ıenç subaylarımızı burada huz 
runuzda ve bUUln millet muvacehesin 
tebrik etmek ve kendilerini teknik, m 
tod ve nizamla yeti§Uren büyük ord 
muuı teeekklirlerimw sunmak hopim. 
için övilnülecek ve sevinilecek. bir öde 

dir . ., 
"Türk gençleri, 
Başınızda Atatürk olduğu halde an 

larmız, babalannız, milletiniz ve devi 
tinP sizden böyle muvaffakıyetler um 
yor ve bekliyor. 

Yurdda§Jar, 

Büyük Sef ebcdt nutkunda hUr 
müstakil vatanı gençlerimize eman 
ederken, "Ey TUrt genci, bhinci v • 
fen TUrk lstik\Alini, Türk Cumhurlye 
ni llelebed muhafaza ve müdafaa e 
mektir. 'Muhtag olduğun .kudret dama 
larmdaki asil kanda mevcuttur,, diyor. 

Sizo verilen bu laymeut ve büyü 
muuliyeW ödevi §erefle yapacafmıza 
hepimizin iymanı vardır. 

Bu fymanla Ulu 0.:ıder Atatürk v 

Bqvekll Celll Bayar adlarına 19 Mayı 
gtlnUnilheplnlze kutlayarak bugün bU 
tiln yurdumuzun her bucağında yapıla 
cak töreni açar, Türk milletini ve sayı 
mllaflrlerimizi sonsuz sevgi ve sayillaıc 
la tıeltmlanm.,, 

Halkın bir dileği 

Ankara, 19 (A • .A.) - Binlerce imza 
ile Dahil1ye vekili ve C.H. partiai ~enel 
a~'treterl Bay ŞUkrll Kayaya stadyom
da apftdalrl takrir verihniotir: 

Sayın Bay ŞükrU Kaya, Dahiliye ve. 
ldH ve ClI.P. genel sekreteri. 

Ulu Onder AtatUrk'Uıı Türk vatan ve 
İ1!1tlldlllnl kurtarmak Uzere Samsundan 
AnadoJuya ayak bastığı gUnün 19 uncu 
yıld~nUmUnn kutlayan bizler, bu mutlu 

--dnllh lU'l\.'ı>rı:ınt irlndı> ,.TPn...,.-,, - u_. 

dileğimizin yerine getirilme.:ıini yüksek 
pattimlziıi sayın genel sekreterinden 

&fm& stadyomda bulunan on binlerce 
halk namına saygılarmuzla rica ederiz. 
ı - Ebedt Şefimiz AtatUrke bu da

kike.da duyduğumuz sonsuz gUkran ve 
taztm hi.slerinin arz ve iblAğı. 

2 - 19 Mayıs gününün &ençlik ve 
spor bayr&.mt olarak kabulü. 

3 - Bu güzel sahanın (19 Mayıs ee
hir stadyomu) olarak adlanclınlmUL 

Romanyadan getiri
lecek J(Uçmenler 

Köatencede geçen sene kıl basması 
neticesi olarak kalmış olan göçmenle. 
ri almak üzere 11hhiye vekAelti ~ 
!mdan kiralanan Nhım vapurunun 
bütün hazırlıkları ikmal edilmi§tir. 
Nazım bu akşam Köstcnceye miltevec· 
cihen limanımızdan hareket edecek ve 
bu Uk kafileyi alarak Çanakkalenin 
Eceabad iskelesine çıkaracakt.Ir. 

Yoklamaya davet 
Bakırköy askerlik şubesinden: 
1 - 938 yılı haziranının l inden SOun• 

kadar şubede bytıh yedek subay ve as
keri memurların yoklıma1an yapılacaktır• 

2 -Yoklamıya gelecekeleTin n6fus hii .. 
viyet cilzdanile ve tabiplerin l tdlerindckl 
ihtisas vesikalarlle gelmeleri. 

3 - İstanbul harıciade bulunup da mek 
tupla yoklamılannı yaptıracak subaylarıll 
sınınardın başta buluııduklan birlik •• 
kıtalımn hangi lnsım1annda ihtisasları ol" 
dutunu dı behemehal yazarak gönderme
leri Utın olunw. 

Öl Dm 

Sadrıham Ahmet HulCısi paşa hafidi "' 
ıeıray devlet tanzimat dairesi reisi 1118'" 
hum Ali helin o~lu ve ırkadaşımız yeatı 
Süleyman Çapanın babası şClray devlet b~ 
yeti ilhamiye ve ihtilaf mercii enenme:, 
baş kAlibl Silleyman Tevfik Çapan ~ 
bir bastalılt mnteakip diln ,·erat etnıfl • 

Merhumun cenazesi dfln Aynalıçetdl: 
deki apartımanından kaldırılarak Edl":r· 
kapıdaki aile mııkberesine defnedilınlŞ 

0 
l\ferhuma rahmet diler ve babasınd~ 

ayrılan ar.kıdaşımız Münir Silleymanı c• 
dan taziye ederiz. 
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20 MAYIS - 193S 

Yazan: M. s. 
Eski Istanbul hapishanesinin 

otuzbeş sene evvelki eğJenceleri 
-9-

MahJrum makşadını bir kağıda yazar. Jannı okumaya batlardr. MahpulLann 
arasında., bir iki pir de bulunurdu. 
Bunlara (hapishane şarirlcri) derlerdi. 

Hapishane şairleri acıklı küftelcr 

Ufak bir ta~tn üzerine &arar. Göndere· 
ceği a.iamın adresini yarıp ve iplik ile 
de bağhdıktan &0nra, gid«:ek mabkü· 
mun bulunduğu kovu§un bahçesine 
atar. Ayni tarzda cevab·nı alır. 

Postayı diğer kovuş bl:ıhçelerine at· 
mak da sürate, melekeye, ihtisasa bağ
lı bir iştir. 

hazırlarlar, bestelerlerdi milutarip ruhlar 
dan taşan acıklı feryadı andıran bu §af· 

ktlar hakikaten hazindir. Misal vermek 
için bu şaııkılard."11'1 birini nakle=lİ}'O· 

rum: 
Her mahkum postayı arzu ettiği ko

vuşa fırlatmak imkansızlığı karırsında, 

p-:>:;tacı kullanır. Bunun için her ko
VU§lı.ı postacılar bulunur. Bir tek c:ga
raya bu vnzifeyi mükemmelen görür
ler. 

ECLENCE TERTIBlNlN 
SEBEPLERJ 

Eğlencelerin tertibine saik olan ha
diseler muhteliftir. Me$Cla af ve t~il 
şayiaları, mahkumun ummadığı mühim 
cc harlel bir yardım, ~m iki a~lı 
mahkC'ımu b·ırı§tırma, mahpusluktan 
kurtulmayı teb§ir eden rüyalar t ı. Ve 
daha bunlara benzer, mahkumların ru
hi haletlerinde aevinçli bir detfüikliği., 
hu:;ule getiren herhangi hadise .. Btitiln 
bunlar "eğlence .. tertibine vesile sayı
lır. 

ldrnki, içtimai seviyesi ne derecede 
olıırs" olsun her mahpus, hapishaneye 
girdiği dakikadan itibaren hürriyet hul· 
yasma düşer. Kendi içtimai seviyesine, 
düşüncesine göre istikba~e bir hayat 
tanıi:ni hu1 ·nııilc vaktini öldilrür. Bu, 
bir ur.ıun:i kaidedir. Ndsini bu hulya
ya kaptırmayta hiçbir mahkum yok· 
tur. Mahkiım ancak bu noktada saftır. 
Çabuk ınanrr. 

Meseli be on kulilbeli bir köyden, 
mahkOm oğlunu görmrğe gelen ihtiyar 
baba: 

·- Oğul 1 Merak etme der. yalcmda 
af varmış .. Biıim muhtar Mcmit dayı 
nahiyeden geldi. 0:-ada mUjdelemi~ 
Jcr. 

İhtiyar babayı ve o kanaldan da oğ
lunu teselli için sôylenmi§ olan bu söz 
ağızdan, ağıza dolaşır, bu muhayyel af· 
fın şümulü derhal tayin olunur. BUtiln 
hapishanede kuvvetli bir sevinç har;ası f 
eser. 1 

İşte membaı meçhul hir aöz, bu in- f 
Ganlann aemnı bir~ gün için dindi· 
riT. Gönüller şendir. Eğlcınce müsaade
si de alınmıştır. Bu w:sile ile kovuşlar 
baştan ibqa yıkanır, temizlenir, peyke· 
lcr, y:ıtaklar .üzerinc halılar serillr. Çay 
danlrklır mangallara yerlcıtirilir. 

DAVETLiLER 

Davetliler gardiyanlann rcfahtinde 
öteki kovuşlardan gelirler. 

Hapishanelerldc pek itina edilenler hlir 
met derccine göre l:öşclere yerle§irler. 
Bol ve türlU tUrlU yemeklC'r yt-nir, çay· 
Jar, kahveler içilir. Birkaç sazla bera· 
bcr k8y prkrlan okunur. Bu sırada 
70-80 kişilik kovu9ta ufak bir çıtrnb bi· 
le itilmez:. 

Mahkfımlar yerlerinde diz çökerek 
otururlıır, dinlerler. İ§te bu dakikada 
her mahkumun g~irdiği ruhi inkıllbI 
derhal &ezmek kabildir. O, o dakikada 
köyde, harici muhitte bıraktığı alakala
rı, insanlan ve bunlarla geçiıt!iği mesut 
günleri hatırı-... Eğlence, ıimdi hazin 
?c matemli bir renk almı§tr.: Mahkum 
o anda insanlığını idrak etmigtir. 

HAPiSHANE ŞAiRLERi 

Eğlence1crin şc:tli ve nevi, hapi&ha· 
nenin bulunduğu memleketin adetleri
n~ göre değişir. Mesela, bilyUk §ehir
Je~eki hapishanelerde, küçük ~chirlcr
dcki hapishane eğleneelerind~n daha 
ba§ka tarzıdadır. KilçUk hapishanelerde 
maruzıaıtta alman mOsaadeden eonra, 
lcilçak kovuşta bir saz takshnc bıt.slar 
bir bıtğlama bir hava tutturur, arb.6~ 
dan gUzcl ıse 1i biri, o ıehrin mi!H hava 

Hapishane içinde var bir demir direk 
Kimimiz on be§ aenc, kimimiz kürek, 
Bu hA.limize dayanır hangi yürek! 
Düştüm karanlrk zindan içine yanar, 

dön~ ağtanm 

Demir parmalclık içinde döner, bekar 
ağlanın. 

Aktamdan akıama yanar ııazfar 
Bayramdan bayrama çaJmrr &az:lar 
Çok kıt geçirdim ıörmediın yazlar. 
Mehtel'lıane çeşmesi akıyor yandan 
Mahpusluk bir f8Y detil sevda bir 

yandan 

Halimize ac:ıama büyük yaradan. 

ESKi ISTANBUL HAPiSHANE • 

SIN NASIL ECLENIRLERDt 

Eski İstanbul hapiahaneainin otu:r:, 
otuz beş yıl evvelki e~lenceleri. diğor 

hapishaneler kıyas kabul etmiyecck 
drrccedc mütenevvi ve parlak clurdu. 

O zamanlar, bUtün hapls?ü.nelerde anar 
ti ve &erlteşlik hüküm aürdUğü için, 
nuhp~!ar hlarcyi clinlemez, idare inri· 
batı temin edemezdi. Bir t.aknn aıılr b-

tiller, on beşlikler kahve ocaktan iıte

tirler, kumar oynatıp ''manoh alırlar, 
earar nargilesi ya.karlardı. Bazı akfam· 

ll:lr, kovu§lat\'.la rakı llemleri yapıldığı 
çok olurdu. 

O devirlerde, İl!anbul hapishancsin 

de (Destan), (Koıma), (Semai), oku· 

mak, kaqılıklı (mani) g()ylemek çok 

revaçta idi. Akpm yemeğinden ıonra. 
mahkfırnlar kovuılannda toplanırlar, 

çaylar içildikten sonm köşeden bir çı
ğırtma: daha sonra su kabağının t~i· 

ne çevrilmit ve bir af zı deri ile lc:apa· 
tılmıı teklinden b~ka bir JCY olmayan 

(darbuka), (zilli çalpare) meydrc1a çı· 
dana çıkar, kısa bir taksimden ~ra, 
oturanların araa.tndan bir acı yübelir, 
hazin bir nağme aratnndo (mani) oku
maya hatlardı: 

(Devamı ııar) 

KaysP-rin benzeri sefalet 
içinde öldü. 
San Fransiskoda, on beş sene evvel A· 

merikaya gelmi~ Hanrih isminde Tirol· 
lu bir adam 73 yaşında öldü. Bu adam 
cihan harbinden evvel ve cihan harbi es
nasında çok meşhurdu. Şöhreti, Alınan· 
ya imparatoruna benzemesinden ileri 
geliyorlu. Harbin yeni başladığı srralar· 
da bazı resmi merasimlere Kayzerin biz· 
zat gitmiyerek bu adamı gönderdiği sör· 
lendi. Bu 9ayialar Almanya hükO.meti ta· 
rafından resmen tekzip olundu. Ha~ 
Almanya Imparatoru kendisine çok ben· 
ıiyen bir adanun Alman hudutlan içeri-

sinde butur.masmdan hoşlanmadı. Hu
dut haricine çıkarttr. Fakir \"e unutulmuş 

olarak ölen adamcağmn yatağmm altın· 
da eski bir Bertin gazetesi bulunmuştur. 
Bu gazetenin ilk sarfa~rnda kendi re mi 
~ılmıştr. 

~ 
Şairin kıymeti 
Bir ~rin kıymeti ne kadardır? Bunu 

Budapeşte mahkemesinin bir karanndan 
Oğreniyoruı. 

HABER - AktJam poat&I! :s 

'(lfüUJi~C?b'l 
Bizde gençlik teşkilatı 

bir an evvel kurulmalıdır 
Yeni nesli hakiki sporcu ve sıhhatli olarak 
yetiştirmek için yapllacak başhca iş budur 

Diln. BUyUk Önder Atatilrkün A· 
nadoluya ayak bastığı mutlu günün 
yıldünümündc, vatanın dört köşesin· 
deki yüz binlerce )'ll\TU \'e spor ve 
gençlik bayramını kutluladı. 

Bütün memleket bUyUk ve güzel 
spor ~arekcUerlyle çalkalandı. Mil. 
y0nlıırca genç yUreği neee ve !!evinçle 
doldu ... 

Fa.kat ne yazık ki, Türk gençleri, 
böyle btiyilk bir spor ve hareket günü. 
nü tekrar görebilmek için tam bir 
sene daha bekliyecekler ... 

Hayat, ne§c ve sıhhat dolu dtinti, 
ı;ılmdi hareketsiz ve caruı1z günler. 
haftalar, aylar takip edecek... Yüz 
binlerce gencin spor hevesl içlerinde 
gömülüp kalacak, Hep bir arada. kay
naşan, spor yapan yüz binlerce gen
ci tekrar bir arada görmek için göz. 
lerimız bir bene daha aranıp dura • 
cak. 

Halbuki, senelerdenberi Ur.erinde du 
rup çalıştığımız, ve memleket için yn· 
pılınası en lüzumlu işlerden biri o!. 
duğwıa §Üphe etmediğimiz genelik 
t~kil~tmı §imdiye kadar kurmuş bu. 
iunsaydık, gelecek seneki bUyUk gU· r 
nii bekleyinceye kadar, gençlerimizin 
hayat ve sıhhat dolu geniı hareketle· 
rinl kimbilir kaç defa daha görürdük. 

önümüzdeki 19 Mayıs ulu bayra • 
mrmızı, grnçlerimiz çok daha iyi ha.
zırlanmış, ve çok daha sıhhatli bir 
halde kutluJarlardı. 

BugUn, bizde, gençlik ve spor için / 

\'aı.ao: IHlabercD 

üç tUrlU teşkilA.t vardır. .J_ • ~ 
ı - Mekteple.rdekı' beden terbiye· J Gen!;liT.: tcş1:ilnlı Tiir1c çocuk1tıruıa sı'h1wt oo hakiki apor ruhu ~lıyacal,:tır 

si derısleri. :,üs ve lUks oln.rak kabul cdilmlıı gi. ran, en hızlı ko~an elemanlardan ba§· 
2 - Izci tcşkil3tlarr. bidir. lzcllcrimlzin ekseriyetle yaptık. lca bir şey düşUnmemektedir. 
3- Spor klüpleri. Jarı iş, yalnız rcsmigeçltlere i§tlrak Acı bir hakikat olmasına rağmen i. 
Açıkça söylemek lbımgelirse, bu etmek, caddelerde boru ve trampete tirnf etmek llzmıdır ki, bizim bugün-

Uç yolun hiçbirisi de beklenen ve iste. çalarak doJafimaktan ibaret kalmak - kli spor klüplerimiz, Avrupa ve A· 
nen i§i başarmaktan çok uzaktır. tadır. merikarun en koyu profesyonel klüple.. 

Mekteplerde verilen beden terbiye. Halbuki, hakiki izcilerin, hemen her ri kadar bile, sporun asıl gayesine 
si dersleri iç:in, haf tada ancak bir sa· haf ta, daha doğrusu bütün boş vakit· yakla§maktan çok uzak bir sistemle 
at ayrılmıatrr ki, bu aaatlerin de bir çalışmaktadırlar. 

~ lc•rinde, büyllk, uzun gezintiler tertip 
kısmı günün laalettayin vakitlerine, etmeleri, kamplar kurmaları. ge.nç zi. 

batta hemen yemekten sonraki ders binleri inkl§af ettirecek, beynelmilel 
saatlerine isabet ettiği için, talebeler olmuş yüzlerce açık ha.va oyunları 
için, hemen hemen faydasmda.n ziya. 
de zararı vardır denebilir. Zaten haf. 
tada. bir saatle talebeye, sporun ne 
maddi, ne de manevi csnslannm öğ
retilmesine imki.n olmadığı apaçtk 
bir hakikattir. 

izci teşkilatına gelince, bu çok mU· 
hlm i§ de, bi.zde maalesef yalnız bir 

Holandalı tayyareci Polüs Adriyani, 
Buda~tede bizzat kullandığı bir otomo· 
bille Plisvar §elıri belediye reisinin oğlu 
olan on dokuz yaşında gen~ bir §airi öl
dürdü. Delikanlı yol üzerinde nişanlisile 
beraber geziyor ve ona yazdığı ~şikane 
~iir!eri okuyordu. Vakit gece idi. Ay bu
lutlar arasında saklanmıştı. Tam A.şika· 
ne §iirler okunacak bir sıra.. Tayyareci 
çifte ~ıklan görmedi ve kaza yaptı. 

Macar hakimleri Holandalı seyyah hak 
kmda çok müsamahalı davrandılar. Ve 
onu 1000 franklık bir para cezasma mah· 
kam etmtlcle iktifa ettiler. 

* Istlrabatl ruhu için dua oku-
nan kilisede evlenmiş f 
Habeşistan seferi sırasında 305 inci 

kara gömlekliler ala)'Itldan Silviyo Meli
no isminde bir çavu~ kanlı bir harp esna
sında kaybolın~tu. 

Çaw~ ismi öltiler arasına yazıldı. 
Kendisine verilen ••askerl meziyet .. ma
daJyesi babasına verildi. Zavallı annesi 
ve babası $1Jan namına köy kilisesin· 
de muhteşem dint bir !yin ~·aptırdılar. 

Halbuki Silviyo ölmemiş, Habeşlilere 

tertip etmeleri icab eder. Bu nevi izci-
lık senelerce evvel, bizde de bir mUd· 
det yapıldı. Fakat, son senelerde, ga.. 

yeden tamamen uzaklaşdmı§ bulunu. 
Juyor. 

Spor klüplerine gelince, maalesef, 
itlerinden hemen hiçbirisi, iyi topa VU· 

esir düsmü~tü. Uzun bir esaret devresin· 
den sonra serbest bırakıldı. Köyüne dön 
dü \'e evlendi. 
Düğün merasimi de, delikanlının isti

rahati ruhu için ı~;n yapılan köy kili· 
sesinde kutlulandr. 

~ 
Cırcır böce ki eri iki davaya 
sebep oldular. 
Buna kim inanır? Cırcır böcekleri di· 

ğer bir çok böcekler gibi ahşap eşyaya 

hlicum eder, bilhassa fınnlarda yaşar u· 
fak bir böcektir. Pariste Labün soka~m· 

da bir fmnda bulunan cırar bôcekleri 
bir gece fırının duvarlarından birisinde 
ufacık bir çatlak buldular. Ve bu yoldan 
bitişik diikkana geçtiler. Bu hazır kadın 
elbiS<'!eri diken ve satan bir terzinin dük 
kftmdır. Orada böcekler elbiselere saldır· 
dılar ve birçok elbiseleri hiç bir işe yara· 
mıyacak hale getirdiler. 

Ertesi sabah dilkk!no eşyalarının ha
lini gördüml zaman bôceklerin yaptı~ 

1..aran tesbit etti ve bu miktan bir fatura 
ilr k9mşusuna bildirdi. 
Fırıncı parayı ''cm1ek istemedi. Terzi 

mahkemeye müracaat etti. Mahkeme 

Bu vaziyet karşısında, Türk genç. 
Jiğini, hakiki sporcu ve sıhhatli bir 
nesil olarak yetl§tinnek istiyorsak, 
biz de, gençlik teşkil~tmı bir an daha 
durma<lnn kurmalıyız. 

Gençlik teşkilatlarının ne büyük 
faydası olduğunu. bütün dünya. millet· 
lerinin bu iD için milyonlar, hatta mil· 
yarlar sarfetmekten hiç çekinmemesi 
ne güzel ispat etmektedir. 

HABERCi 

terziyi haklı buldu ve fınncınm cırcır 

böcekleri tarafından yapılan ıaran öde
mesine karar verdi. Fakat f ınncı da bu 
zarann keruii hatası yüzilnden olmadığı · 

ru \'e d~vaıaaki çatlakları tamir etmiyen 

dük.k!n sahibinin ödemesi lazımgeldi&ini 
ileri sürdü ve dükkAn sahibi aleyhine da· 
va açtı. 

Bir hayli uzun süren davadan sonra 
çırçır böceklerinin yaptı~ zaran dükkin 
sahibi ödedi. 

'* Otnmtı gazetelere yanlan 
k6p~k 
Lazar 1fk01.i~ bütün Yugoslavyada 

§<>hret kazanmıs büyük bir avcıdır. Ge-
çenlerde bu avcının pek sevdiği köpeği 
öldü. Meraklı avcı bu köpeğin ölümanü 
bütün gazetelere yazdırdı. Akrabalanm. 
dostlannı ve tamdklannı cenaze alayına 
davet etti. 

Tanınmış ava, köptlilc beraber sık 
sık ava gittikleri bir küçilk ormanda k(). 
peğinin heykelini yaptıracalrnı da söy

lüY.ormu~ 



Kıza yazık ama, her zaferin 
kurbanları olması tabiidir 

-Bravo!. 
Bir müddet konu.gmadılar. Sonra 

Gude fısıl dadı: 
- Kapalı bir yerde birkaç dakika 

rahatça. görüşebilsek ... Mesela dört nu
maralı hangar oraya yakın ve içinde 
kimseler yok. Fakat ne yapalım ki o
rası kapalr... Ne yazık, or.ada. seninle 
başbaşa. ne tatlı dakikalar geçirirdik 
Jertrüd. .. 

Sesinde öyle bir telehhüf vardı ki, 
genç kıza, aşkın bütün cüretlerini ver
meye kafi geldi: 

- Onu açmak benim elimde... Sen 
üzülme sevgilim. 

- O halde ya.mı gece benim olu. 
yorsun? 

- Evet sevgilim; bütün ruhumla 
~nin olacağım! 

- Jertrüd, ibütlin kalbimle, vücu -
duml& seni seviyorum; çıldırıyorum 

seıılıı için! 
Gudenint sevgisini bu kadar kuvvet.. 

le ifade edişini hiç işitmemiş olan Jer. 
trüd, §atırdı ve heyecanla notaları şa
şırıyordu. General: 

- Ne oluyor Jertrüd, dedi, yanlış 
çalıyorsun. 

Kız, sevinçten ve heyecandan kıp -
kırmızı yüzünü bab~ına ıçevirip gü -
lümsiyerek özür dilerken, Gude ken • 
di kendisine "ne iğrenç bir rol yapı
yorum. Diyordu. Bu zavallı kızın kaL 
biyle oyna.maya. mecbur kalmak ne fe. 
na şey!,, 

Alçaklığının dere<:esini, aldattığr 

şahıs üzerinde ölçmek istermiş gibi 
J ertrüde baktr. Bir yandan da vazife
sinin ehemmiyeti gözünün önünde 
canlanmaktaydı: "Yarın kaçacağım. 

Çalman stabiiiza.Wr geri alınacak. Üs· 
telik sırlarını da öğrendim. Muzaffe
riyet!,, 

Bu ikinci düşünce galib gelmişti. 

Haftalar ve aylarca emek verdiği pla. 
nm tam tahakkuku gününde hissiyatı· 
na mağlfıb olarak geri dönemezdi. Za. 
limane kararını verdi: 

"Kıza yazık ama ne yapalım! Her 
zaferin kurbanları olınası kadar tabu 
ne olabilir? Ben muvaffak olayını da 
o veya bir başkası ezilsin; ne çıkar? 
Elverir ki ben muvaffak olayım. Ve 
muvaffak olacağını, azmettim.,, 
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müddet düşünceli ve dalgın durdu. Bir 
az evvelki cüreti şimdi onu korkut -
maktaydı. Yatağının ayak ucuna otur
muştu. Ara.sıra başını kaldırıyor ve 
karıııdaki aynada gördüğü çehreyi, er
tesi gün için kararlaştırılmış çılgınlı. 
ğı yapıp yapmamak hususunda ondan 
bir fikir bekliyormuş gibi uzun uzun 
süzüyordu. Mantıkr, gördüğü terbiye 
bu çılgınlığı yapmağa karar verdiği 
için onu hatalr buluyordu. Fakat vü. 
cudu ve aşık kalbi aksini ileri sürü. 
yor, muhakemesini mat ediyordu. Mü
hendisin nadir öpücüklerinden duydu. 
ğu zevkin hatırası dudaklarına geli -
yor, zaafı dolayısiyle duyduğu isyanı 
nefis bir rehavet içinde boğuyordu. 
Ne yapacağını o dakikada şaşırmıştı. 
Mırıldandı: 

- Ne yapmalıyım yarabbi? 
Yatağa girmeden evvel soyunuşuna 

kaç defa şahid olan ayni aynada bu 
sefer gördüğü Jertrüdü artık tanıya. 
mryordu; erkeğe karşı gayrihassas, 
barid ve ciddi ilim kızı şimdi her ka
dm gibi olmak tabiiliğine dönmüştü. 

Bir nevi hümma, yanaklarını kızart· 
mış, gözlerine garib bir parlaklık ver· 
mişti. Aklında bir fikrisabit halinde 
bir cümle dolaşıyordu: 

- Yarın onun olacağım! 
Bu :lnı istiyordu; bunu kavradı ve 

mağlfıb olmayı ha.zmedeıniyerek ken. 
disini yatağa attı. Hıçkmklarla karı. 
şık bir sinir buhranı içinde artık his. 
lerine hakim olamadığını kendi ken. 
disine itiraf etti. Sinirlerinin hücumu 
ile mağlıib olan muhakemesinin iflası
nı mırıldandı: 

- Onu tıeviyorum. Be.na ne isterse 
yapsın; onun arzu ettiğini zaten ben 
de arzu ediyorum. 

• • • 

vazife hissini, nerede olduğunu, ni • 
çin orada bulunduğunu, her §eyi u
nutm~tur. Artık rol yapmryor, genç 
kıza karşı harekatında tam mana.sile 
samimidir. 

Dışarda ayak sesleri ... 
Jertrüd yerinden fırladı. Korkudan 

titremektedir. 
- Aman yarabbi! Birisi geliyor! 
- Sus! Ben gidiyorum. Seın bura-· 

dan bir ye~ kımıldama ... 
Mühendis bir lahza oturduğu yerde 

kaldı, kendisini toplamaya muhtaçtı. 

Gelenin kim olduğunu o biliyordu. Ni· 
hayet kalktı, sendeliyerek kapıya doğ. 
ru yürüdü. Hangardan dışarıya bakıp 
tekrar döndü ve Jertrüde yavaşça, 

seslendi: 
- Gelen Şerberger ... Orada karan. 

lıkta kal· Korkma ... 
General lzenştaynın kızı, içine gir. 

mek istermiş gibi duvara yaslanmış
tı. İçinden söyleniyordu: 

- Allahım! Beni görürse .. Görürse 
mahvoldum. 

lv Nozey, kumandan Benuaya yak
laşmıştı. Benua sordu: 

- Hazır mı? 

- Evet hazır. Fakat kız hala orada, 
hangarda .. 

- Eyvah! Ne yapacağız? 
- Beraber e-ötürelim mi dersin.iz? 
- Çıldrrdınız mı? Bağırıp çağırır, 

imdad isterse? 
- Merak etmeyin. Tayyare hazır 

mı? 

- Evet. 
- Mükemmel... Siz destekleri kal-

dırıp tayyarenin içine girin. Makineyi 
işletin. Başka bir §eyle meşgul o1ma.-

ym1 alt tarafını ben yaparım. -- Ne Yl'!-pmak niyetindesiniz ku • 
mandan? Ne yapacaksınız? 

Benua bu suale cevab verıniyerek 
emretti: 

- Haydi iş başına! 
Nozey itaat etti, kumandanla bera. 

ber hangara girdiler. 
Jertrüd onları görmüştü. Delikan • 

lının tayyareye doğru gittiğini görün
ce "Gude, Şalbergeri aldatmak için o
na devriye işinde yol gösteriyor.,, di
ye düşündü. 

Benua sordu: 
- Kız nerede? 
- Sağıruzda, ilerde ... Duvarın di · 

binde ... 
- Peki... Siz destekleri kaldmp 

Her yaşın K'endine göre eğlencesi 6ldu duğu gibi, JaponyaCiaki ihtiyarlar aa sa
kallarına meraklıdır ve "sakallılar birliği,, Çin ile yapılan harbin endişeleri bütün 
Japonyayı sardığı bugünlerde bile, eğlencelerini feda etmiyorlar: 

Sakaliılar birliği bu sene de "en güzel sakal,, müsabakası yapmıştır. Burada 
ki resimde bir ihtiyarı, diğer bir arkadaşı nm sakalım, bir mütehassıs edası ile mu
ayene ederken görüyoruz. 

Kadın inat edince ... 

Meşhur romancı Vels 
kapıyı kapatamıyor!'· 
Meşhur İngiliz romancısı Vels ile !ki evin arasındaki dahili kapının ka.. 

Fransız kadın muharriri Odet Kön panmasmr istiyor. 
arasında. bir dava açılmıştır. lster a! Hakkı. Kendi evine ba§ka.-

Davaya. mevzu olan, bir kapıdır. sının evinden geçilmesine müsaade et. 
Vels bu kapının kapanmasını istiyor, mek veyaetmemek onun elindedir. Ge
Odet kapanmamasını.. çilmemesini istediği için de kapmm 

Ii:apı iki evin arasındadır ve birin- kapanmasını Arzu ediyor. 
den ötekine içerden geçilmesini temin Bunu kadına söylüyor. Fakat, kadın 
etmektedir. Bu evden birinde Vels otu romancı itiraz ediyor: 
TIJyor, diğrinde de Odet Kön. - Hayır! diyor. Kapı açık kalacak! 

Ev Fransanm cenubunda.ki vilayet- Vels: 
!erden biri olan Grastadrr. Odet Kön - Kapatacağım! diye ısrar ediyor 
burada oturur ve roman yazar. Vels ve nihayet bir gün mahkemeye istida 
de, istirahat etmek üzere Fransa.ya veriyor. 
geldiği zaman onun yanındaki eve yer- Mahkeme !ngiliz romancısını haklı 
leşir. buluyor ve kadına kapının kapanması 

Vels, komşusile iyi konuşur. Mes- lüzumunu bildiriyor. 
lektaş oldukları için de, iyi konuşma- Bunun üzerine o sırada Am.erikada. 
lan lazımdır. Falfat, İngiliz romancı- bulunan Odet Kön derhal vapura at
nm sinirine dokunan bir şey vardır: Iayrp Fransaya geliyor ve temyiz mah 

baka.ra.k genç kızı ışık içinde btı'Gkt.ır. 

Jertrüd bir çığlrk kopardı, daha ne 
olduğunu a.nlamıya vakit bulamadan 
Benua onun üstüne atılmıştı. Eliyle 
ağzını tıkadı. Yere yatırdr, omuzundan 
diziyle basrrarak o vaziyette tuttu. 
Sonra sol elini aşağıya indirip etek
liğinin ucunu tuttu ve yukarıya doğ
ru çekti. Genç kız çıplak bacaklarile 
tepiniyor, kumandanın elini ısırıyor
du. Fakat çabalaması para etmedi. 
Benua, onun başının i~<>tünde bir lale 
gibi topladığı etekliği fulariyle bağ -
ladı. Etekliğin içinde bir çuvala so • 
kulmuş vaziyette kalan kızı öylece bı· 
rakaxak tayyareye koştu. 

içeriye atladı ve emretti: 
- Çabuk kontakt! 

kemesinde ,diğer mahkemenin karan-

- Bu iki ev ibundan on beş sene 
evvel, ikisi bir olarak yapılmıştır. Ev, 
haddi zatında iki bölükten ibaret bir 
yapıdır. Kapıyı kapamak evin dahili 
tertibatını ( !) bozmaktadır. 

"Kapmm kapanınasr için karar ve
rildiği zaman Amerikada idim: Yaz.. 
makta olduğum içtimai bir roman için 
orada vesika topluyordum. Derhal bü
tün işimi gücümü bırakarak kalktım 
geldim. 

"Benim arzum olmadan kapının ka
panmasına şiddetle itiraz ederim.,, 

Temyiz mahkemesi de kadını haklI 
bulmuş ve ondan evvel verilen kararı 
bozmuştur. 

Şimdi tekrar Vels itiraz ediyor ve 
tekrar dava açıyor. Bunun da neticesi 
merakla beklenmektedir. 

Bu karar onu heyecanlandırmıştı, 
bu sefer o piyanoda falso yaptı. Jer
trüd gülümsedi, onun kendisi gibi, ay
ni dü~ünce ve hissiyatla heyecanlana. 
rak hata yaptığını sanmı~tr. General 
hayretle söylendi: 

- Siz de mi M. Gude? 
* • * 

Jertrüd odasına dönünce, tJzun 

Ertesi akşam saat yirmi üç buçuk
ta; kapısı generalin odasındaki ter
tibat vasıtasiyle bizzat !ze~taynın kı 
zı tarafından açılmış olan dört numa. 
ralı hangarda J ertrüdle Gude, bir san. 
dık üzerinde biribirlerine sokulmuş _ 
lar, dudak dudağa, müthiş bir sarhoş
lukla yerlere yuvarlanmadan önce ay
ni şişeden kanasıya içen iki ayyaş gi
bi, soluklarını biribirine karıştırarak 
kendilerini sarhoş ediyorlar. Jertrüd 
bitkin ve yarı baygın kendini bırak
mıştır. Hangarın karanlığı genç kızın 
son tereddüdlerini boğmakta, okşayış. 
larr gitgide, o zamana kadar saf kal. 
mış dalla mahrem noktalara sokulan 
erkeğin cesaret ve cUretini arttırmak. 
tadır. !v Nozey, kendisine sokulmuş 
olan bu kadına karşı aşk duymuyor, 
fakat sinirlerine de hakim olamıyor, 

tayyareye atlayın. l 
N ozey tayyareye doğru gitti. Benua 

ise döndü, elektrik lfunbasmr, mühen. 
disin tarif ettiği istikamete çevirip 

Mühendis, dişlerini sıkmış, sapsarı 

ve sessiz, itaat etti. Başını çevirip 
Jertrüde bakmadı. O anda zihnini bir 
tek düşünce işgal etmektedir: 

- Kaçmak lazım! 
(Devamı var) 

Görünüşte Vels haklı; kadınınki de 
:Jlir inattan ibaret. Fakat galiba. ka
dın ısrar ederse Vels kapryr kapata
mayacak! 

.. llBID~l11El•llEDJI ;ROM'ANI, 

duvarları gözükmese insan kendini bir ormanda sanır. Bu üç 
odanın ımevkii ve eşyasının üslubu, buranın va.ktile Şoliyö dü
şeslerinin kabul dairesi olduğunu gösteriyor; düklerinki de her
halde karşı taraftaydı. İkisinin arasında konağın iki büyük kıs. 
mı ile bir de cephe paviyonu vardır; demin Filip'in gösterdi
ği, ta. çocukluğumdanberi bildiğim halleri ile kalmış, eski ihti· 
şamlarının yerinde artık yeller esen o loş, her tarafı çmlıyan 
büyük salonlar işte o cephe paviyonundadır. Filip benim yü. 
ıümdeki hayreti görünce hemen mahrem §eyler söyliyecekmiş 
gibi bir ta.vır takmdr. Rene,ciğim, bu diplomat evinde herkesin 
sanki birçok şeyler bilir de gizlermiş gibi bir halleri var. Fi. 
lıp'in anlattığına göre yakında ernigre'lere (1) harab olmui 
mallarının bedeli verilmesine dair bir kanun çıkacakmış; babam 
da konağı, o parayı aldıktan sonra tamir ettirecekmiş. Kralın 
mimarr, bizim konağın m~rafınt üç yüz bin frank tahmin et
miş. Bunu duyar duymaz kendimi, salonumun kana.pesine at
tnn. Babam beni o parayla evlendireceğine manastırda bırak. 

mak istiyor; niçin? o kapınm eşiğinde işte böyle bir düşünce 
ile karşılaştım. Ah! Rene'ciğim, başı.mr hayalimde senin göğ
süne dayadım ve büyük annemin bu iki odayı canlandırdığı gün· 
leri düşündüm! Beni biri sevmiş biri de sevmekte olan iki ki. 
şinin biri şimdi yalnız kalbimde yaşıyor; biri de sen, ta Mo. 
komb'da, yani benden iki yüz fersah uzaktasın. Benim o taze 
bakışlı zavallı ıhtiyar nineciğim, benim sesimle uyanmak ister
di. Biribirimizle ne de iyi anlaşırdık! 

Geçmiş günleri hatırlamak, biraz evvel duyduğum rahatsız
lık, sıkmtr hislerini birdenbire değiştirdi. Demin bir ölüye 
saygısızlık, onu unutmanın eseri diye karşıladığım şeylerde 
şimdi adeta bir kuclsiyet görmeğe başladım. Odadan hfrla kay
bolmayan belli belirıüz l~vanta kokusunu koklamak, beyaz çiçek 
li aa.rı .Sam ipeklisinden cibinliğin altında uyumak bana pek 
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tatlı göründü; nineciğimin baktığr, onun nefesinin değdiği bu 
eşyada herhalde ruhundan da bir şey kalmıştır. 

Filip'e eşyaya eski revna.kınr verip dairemi de oturulabilir 
bir hale getirmesini tenbih ettim. Her şeyin yerini kndim ta
yin derek daireme nasıl yerleşrrtP.k istediğimi anlattım. Ne 
varsa hepsini bire:· birer elimden geçirdim ve bu eski, antika 
şeylerin nasıl yenileştirilebileceğini gösterdim. Odanın beyaz du
varları zamanla biraz sararmış, narin ve çılgın arabesklerin 

yaldızı da yer yer kırmızı bir renk almıştı; fakat bunlar büyük 
anneme XV inci Lui'nin resmi ile beraber verdiği Savonneri 
halısının solmuş renklerile pek uyuşuyordu. Saat, Mareşal dö 
Saks'm hediyesidir. Şömineyi süsliyen porselen eşyayı da Ma-

reşal dö Rişliyö vermiş. Büyük annemin yirmi beş yaşındayken 
yapılmış resmi, beyzi bir çerçeve içinde, kralın resminin kar~r. 
sı::ıa asılıdır. Prensin resmi yok. Onun böyle riya.sızca unutul
muş olması çok hoşuma gidiyor; bu samimiyet büyük annemin 
ta keıldisi. Bir gün halam çok hastayımıJ; gUnahmı çıkaran 
ral1ib •)rrnsin kC.!)!da bekldi~ini >üyl 0 yip i"C'ri almm:ısı ic:in ıs· 
rar etmiş. Halam: "Olmaz, o buraya ancak hekimle ve hekimin 
ilaçları ile girebilir,, delllİ{i. 

·~ :v :A Z'A N :, 10 ,N O R'E D iml!JCifl+t:•-
Karyola sayvanlı . p?.muklu dosyaları ile bir kanapeye benzi. 

yor. Mobilye yald!ı:ı; bcya ~ ·,. 0ı::i bir Şrun kumaşı ile kaplı. 
Perdeler de o ku.ma.stan; astar hareli beyaz ipekten. lki kapı .. 
mu üzerine, adını bilmediğim bir ressam, bir tulü ile bir de 
mehtap tablosu yapmış. Şömine gayet merakla işlenılmi§. Ge
cıen asır insanlarının ocak başında oturmayı sevdikleri belli: 
ömürlerinin birçok büyük hadiseleri orada geçermiş. Bakır ocalC 
harikulade bir sanat eseri, çerçeve üzenile 1.>ezcnile meydana. 
getirilmiş, körük gayet cici bir şey, kürekle ma§a zarif bir el. 
den çıkmış. Ocak siperinin halısı Goblen'den getirilmiı, çer· 
çevesi de nefis bir şey; ayaklarına, kollarına bir takını şirin 
yüzler yapılmış, baktıkça insanın içi açılıyor; !:anki bir yelpaze 
gibi işlenilmiş. Büyük anneme bunu kim vermiş? bilmiyorum; 
fakat onu pek severdi. Koltuğunu onun önüne çekip içine gö
mülür, cıvağmı onun sırığına dayar, eteğini biraz dizine doğru .-, 
kaldırır, sehpanın üzerinde şeker kutusu ile ipek eldivenleri 
:ırasında duran enfiye. kutusunu alır, bırakırdı. 

Büyük annem ne zarif bir kadındı! Ta öleceği güne kadar, 
sanki resmindeki y~ındaymış, sarayın en kibar gençleri gelip 
etrafını alacaklarmış gibi itina ile giyinirdi. Bu koltuğu gö. 
rünce büyük annemin, onun içine kendini bırakırken etekleri. 
nin o emsalsiz dalgalanmaları hatırıma geldi. Eski zaman ha. .. 
nımları ölürken, devirlerinin hususiyeti olan bazı sırlarr da be
raber götürüyorlar. Prenses başını edalı edalı sallar, nükteli 
bir söz söyler veya birine bakarken kendine mahsus haller takı. 
nırdı; ifade tarzında da, sonradan annemin konuşmasında bu .. 
lamadığım bir zarafet, bir tabiilik, bir hazır oevablık vardı; 
sohbeti, na..~ıl söyliyeyim? lıem krsa, hem de uzundu! tatlı tat-

( Devamı var) 
(1) Emigr#J, ihtilal zamanında rııcml{kr>ti bırakıp ~ncı 

memleketlere sığınmı§ ola,n FraMtz a.ti~leıj. 
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Parisin gece uyuma 
yan kadını kimdir? 

-~ O, büqük bir f eragaile hayatın 
Edirne- İstanbul Dün bir çok spor ha·vemevcutparasınıfakirhastalar 
bisiklet yarışı k il . ld vakfetmiştir 
l~ Ma~ıs gençlik bayramı münase- re e e r 1 ya p 1 1 .. _ Süfren Ol - 18,, bir hastamız 

ibeti~le b~sklet federasyon~ tarafından var. Çabuk geliniz! 
~tıp edilen İstanbul - Edırne a.z:asın- Pariste gecenin herhangi bir saatin.. 
a&ki mUsabaka muvaffakıyetle bır §e. de telefonu açıp yukarki cümleyi söy-
kflde neticelenmiştir. Pel"§embe gilnü !erseniz daima. tatlı bir sesin size ce-
e~hrimizden h8:1'eket eden sporcular vab vereceğinden emin olabilirsiniz. 
dün akşam Edırneye vft.sıl olmuşlar- Bu, Mari _ Joref ıe Kor isminde bir 
dır. kadının sesidir. Fakat Parisliler bu 

Yarışta Eyüb (AnkaragUcü} 8,24,15 kadının ismini bilmezler, ona bütün 
ile birinci, Halil (Eskişehir) 8,43 ile l'aris "Gece uyumıyan kadın,, ismini 
ikinci! Lambo <l~tanbul~ 8,50 ~ç~~c~: vermiştir. Bu kadın beş senedenberi 
lbrahım (Ko~elı) 8,57 ıle .dorduncu bu iıale uğr~ıyor, beş senedenberi bin. 
~a~m (İzmir) Cahid (Edırne) be. lerce hastayı ziyaret etti, hastabakıcL 
eıncı olmuşlardır. lık yaptı her çeşit yardımı esitgeme-

Sporcular yarın saat altıda Edir - di. ' 

ned~n hareket edecekler, Lüleburgaz.. Gece uyumıyan bu kadın, bu işe tek 
da 1ıki saat k~dar kalac~klar ve son- başına başladı. Babasmm ölümü ile 
ra stanbula gıdeceklerdir. 1n k 1 k dıncag-ızın epeyce bir 

M"' b kl ··kar t1 ya ız a an a 
... u~.aTı ka:a, mutad adan cumaı:tel. parası vardı. Bu parayla iyi bir izdi• 
sı~u ~ sım s ın a merasını P. vaç yapabilir, yahut bir köşeye çeki .. 
verılecektır. lip rahat rahat y~ardı. Fakat o, bun.. 

Atletizm 
Fenerbahçede yapılan 

müsabakalar çok 
zevkli oldu 

Kadıköy Halkevi tarafından tertip 
edilen atletizm müsabakaları dün Fe
nr stadında 10 bini aşan bir halk küt 
lesi önünde yapıldı. 

ALINAN TEKN1K NET1CELER 
100 m: 
l - Cihar Kadıköy HE 12 
2 - Neriman Kadıköy HE 12.1 
3 - Bülent Kadıköy HE 
!OOm: 
1 - Neriman Kadıköy HE 24,6 
2 - Sait Göztepe HE 24.9 
400 m: 
1 - Muzaffer Göztepe HE 24.9 
2 - Ahmet Kadıköy HE ~7.5 
3 - Hakkı Kadıköy HE 
800 m: 
l - Ahmet Kadıköy HE 2.9 
2 - Manol Kadıköy HE 
3 - HakkI Kadıköy HE 
1500 m: 
l - Muzaffer ve Hakkx (Göztep<' 

ve :Kadıköy HE) 4,40 
3 - Ali Kadıköy HE 
200 manialı: 
l - Neriman Kadıköy HE 28.6 
2 - Plitas Kadıköy HE 28,8 
3 - Ender Kadıköy HE 30.1 
Uzun atlama: 
1 - Ilüseyin Göztcpe HE 5.9! 
! - Plitas Kadıköy HE 5.82 
3 - Sadi Göztepe HE 5.72 
Bayrak 4X400: 
1 - Nijat, Bülent Cihat, Neriman 

48,6 
2- Pli tas, Ali, Hakkı, Sait 49. 
Bu müsabakalar esnasında Kadıköy 

halkevleri muhtelitiyle, Fenerbalıçt' 

l(aragiimri"ik sfaamaa yapılan miisa bakalaraatı muhtelif itıtibalar 
Dün Karagümrük sahasında Fatih l Taksim stadında 

Halkevi bir spor töreni yapmıştır. 

ları istemedi. Hastalığın ne kadar ıs
trrap veren. bir §eY olduğunu, hasta
ların ilaçların verdiği maddi sükun " 
dan ziyade, manevi huzura muhtaç bu. 
lunduğunu uzun uzun ıstıra.b çektikten 
sonra ölen babasının baş ucunda ge • 
çen uykusuz gecelerde yakından gör
müş, öğrenmişti. Kadın ömrünü bu 
hayırlı işe vakfetmeye, dertlerin en 
azgın saati olan karanlık ve sessiz ge. 
celerde istiyenlere tesellinin ve yar • 
dımın şerbetini sunmaya karar verdi. 

Bir ev kiraladı. Bir telefon aldı. 
Küçük mavi bir otomobili vardı. Gece
leri ou üsük evde beklemeğe, tele -
fonla çağrılır çağrılmaz hastanın ya. 
nma ko§Dlaya başladı. Yardımının da. 
ha faydalı olması için bir hastabakıcı 
mektebine yazıldı. Altı ay devam \:dt..-n 

hümmalı bir çalışmadan sonra "birin
ci sınıf bir hemşire,, diploması aldı. 

Artık hastaya yalnız manevi rahat. 
vermekle iktüa etmiyor, bir şırınga i. 
le ıstıraplarını uyutuyor, yorulan kalp 
leri kuvvetlendiriyor, yaralara pans -
man yapıyor, sargıları değiştiriyor, 

fakir bir hastanın yanında en yüksek 
ücretle tutulmu15 bir hastabakıcıdan 

daha. fazla bir dikkat ve itina ile ça· 
lışıyor ... 

İyilik seven kadının yardımları bu 
kadarla da kalmadı. Onu çağıranlar 
arasında. doktora gidemiyecek, ilftç a. 
lamıyacka kadar fakirler, ertesi gün· 
kü ekmeğini tedarik edemiyecek kadar 
zavallılar da vardı. O gece uyu.nuyan 
kadın, böyle evlerden sabahleyin kısa 
istirahatini yapmak için ayrılırken 

hastanın yastığı altına bir zarf içer -
sinde uf ak bir para yardımı bırakarak 
ayrılmaktan kendini menedemiyordu. 
Kadının elindeki paralar böyle bir 

i§in uzun zaman sürmesine tabii kafi 
gelemiyecekti. Fakat te§ebbüs bir de. 
fa. duyulmuş, faydalı neticeleri görül

Mari JOZlJ/ _ 
gece uyumıyan kadmm evine çekl 
gönderdiler. Hayır cemiyetleri yar 
etti. Gece uyuınıyan kadmm menfaa 
tine balolar verildi. Madam Kor' 
emrine verilen paraların yekfuıu yük.: 
seldi. Kadın bu yardnnı gördü 
~onra müessesesini genişletti. Maiyeti 
ne birçok hastabakıcılar aldı. Blum 
l'okağındaki küçük evi üç odalı bir · 
panser haline koydu. Ayrıca Frcmiko 
sokağında bir şube açtr. Şimdi mile~ 
ı:ıesenin birçok otomobilleri var. 

Geçenlerde geceyarısma doğru m · 
esscseyi ziyaret eden bir Fransız ga
zetecisine "Gece uyumıyan kadın, 

~unıarı anıatınıstir: 
- Şimdi ölen bir ihtiyar kadının 

yanından geliyorum. Gittiğim vakit 
kadın can seki§iyordu; Mütemadiyen 
sayıklıyor, Afrikadaki kocasının ya
nında olan kızını çağmyor, "Terez, Te 
rez., diye inliyordu. Bu kadına muhtaç 
"lduğu teselliyi velev yalandan olsa 
bile vermekte asla tereddüd etmedim: 

- Anne, dedim, ben geldim. Terez. 
Yanındayım, uyu .. 

Kadın gözleri kapalı içini çekti: 
- Sen misin, Terez, geldin mi? 
- Evet anne, benim. Geldim. 
Orada bulunup görmeliydiniz. Ka -

dının buruşuk dudaklarında tatlı bir 
tebessüm belirdi, yüzündeki ıstırap i
fadesi bir dakika içersinde değişti. 

Sakin ve rahat bir uykuya dalar gibi 
ebedi hayata kavuştu. 

Muharrir bunları yazdıktan sonra 
ilave ediyor: 

"Daha konuşacaktık. Fakat telefon 
çaldı .. Gece uyumıyan kadın RaspaY, 
bulvarında 273 numaradan çağırıyor
lar. Kadm derhal çantasını aldı ve 
merdivenleri hızlı hızlı inerek otomo-

birinci takımı kaııılaştı ve Fenerliler 
birçok mühim fırsatlar kaçırdıktan 
sonra 3-1 galib geldiler. Fenerin gol
lerinin ikisini Naci birini de Ali Rıza 
attı. 

Evvela Fatih halkevi namına Rüştü 
Dik Türk ve gençlik namına. da Ta
rık Özercnginin söylevinden sonra, 
Fatih bölgesine dahil 6 klüb ve iki li· 
se sahada yer aldı. llhaminin kuman. 
dası altında bir resmigeçit yapılmış, 
müteakiben 6 8ar kişilik takımlar ara
sında o gün başlayıp o gün biten bir 

Galata 
Gençler birliği müştü. Binaenaleyh birçok zenginler biline koştu.,, 

Bakırköy sahasında 
19 Mayıs spor §enlikleri münasebe

tiyle Bakırköyde (Bakır) spor klübü 
sahasında (Eminönü Yıldız} sporla 
Bakırspor birinci futbol takımları a. 
rasmda çok güzel ve heyecanlı bir 
maç yapılmıştır. 

Oyun büyük bir seyirci kütlesi ta· 
rafından zevkle seyredilmiştir. Neti • 
cede (Eminönü Yıldız) spor takımı 
2-1 kazanmıştır. 

Varın 
ıki Alman vapur unun fu lbol

cüleri şehrimizde maç 
yapacaklar 

Bugün şehrimize gelecek olan Gene
ral fon Ştayber ve Nilvoka isimli Al· 
man seyyah vapurları futbol takımla. 
rı şehrimizde bir maç yapmak üzere 
telsiz telgrafla müracaatta bulunmuş. 
lardır. Alman vapurlarının bu mUra. 
caati kabul edilmiş ve keyfiyet ken
dilerine telsizle bildirildiğinden Cu . 
martesi günü milli küme maçından ev· 
\'el iki Alman takımı arasında bir 
.ka.rsılasma yapılacaktır. 

futbol turnuvası yapılmıştır. 
İlk maç Karagümrükle Davutpaşa 

arasında olmuş ve mavı Davutpaşa 

3.0 kazanmıştır. İkinci oyunu Sümer
le Hayriye lisesi oynamış, Sümer 1-0 
galip gelmiı;tir. Fcneryılmaz Darüşşa· 
fakaya 4_0 yenilmiş, Fatih halkcvi de 
Akınspora 2-1 galip gelmiştir. 

Dömi finalde Davutpaşa Sümer
spor 1.0. Darüş~afaka Fatih halkevi

Jstanbul mıntakası 

kupasını kazandı 
Dün Taksim stadında Anadoluhisar 

ile Galata Gençlerbirliği İstanbul 
mıntakasmın koyduğu kupa için kar. 
şılaştılar. 

Duhuliyenin serbest olmasından bir 
kaç bin kişinin takip ettiği bu maç 
1-1 berabere neticelendi. 

Fahrettin Somerin idare ettiği o· 
yuna takımlar şu kadroyla çıktılar: 

Anadoluhisar: Mehmet, füimil, lh • 
saıı, Mıızaffcr, Rifat, Talôt, Mehmet 
Saim, Orhan, Fuat, Sabahattin, Os -ni 2 O, yenmietir. Fjnal Davutpaşa ile 

Darüşşafaka arasında olmuş, maçı m.an. 
Fatih Halkevi spor komitesi üyelerin. G-alata gcııçler: Hiistnen, Şilkrü, 

den Tarık Özerengin idare etmiştir. Eaha<lır, Ethem, Halil, Kadri, llya, 
:Keticede Davutpaşa 1-0 galib gelerek !{amil, ı\'aim, Kenan, Rasim. 
turnuvanın şampiyonu olmuş. Darüş- Birinci devreyi penaltıdan attığı 

ı;afaka da ikinci olmuştur. Uzun se- bir golle Galata gençler 1-0 galip bL 
nelcrdenbcri memleketimizde yapılmı. tirdi. İkinci devre bidayetinde bir pc
yan bu turnuvayı yeniden ihya eden nnltı kazanan Anndoluhisar bundan 
F'atih halke\'i bundan cesaret alarak 
pek yakında daha büyük bir turnuva 
yapmayı düşünmektedir. 

Gece de Süleymaniye klübü salon • 
Jarında ayni merasim tekrarlanmış ve 
muhtelif serbest Ye grekoromen gü • 
reş müsabakaları yapılmıştır. 

istifatle edemediyse de biraz sonra 
Orhanın vole bir şütü ile berabercyi 
temin etti. Anadoluhisann bariz M· 
kimiyetine rağmen oyunun sonuna ka. 
dar başka sayı çıkmadı ve maç da 1-1 
berabere bitti. Ancak Anadoluhisar, 
gayrinizami oyuncularla sahaya ~ık • 

MülAyim pehlivan 
''Bu hafta lstanbulda güreşe

ceğim yalandır,, diyor. 
Birkaç organizatör tarafından bu 

hafta Şeref stadında profesyonel gü • 1 
reş müsabakaları hazırlandığı malfı.m. 

dur. 
Organizatörler bu müsabakalar i -

çin günlerdir muhtelü menbalardan 

istifade ederek propaganda yapmakta· 
dırlar. Fakat anlaşıldığına göre, bu 
propagandalar arasında, bazı hayali 
güreşler de ilfuı edilmektedir. 

Mesela Mülayimin de, müsabakala. 
ra iştirak edeceği hakkındaki riva • 
yetlerin tamamen uydurma olduğu 

anlaşılmaktadır. Dün sabah §U mek
tubu aldık: 

"Haber ga::etesi yazı işleri müdür
Züğ:ine: 

Pazar 9üııü Şeref stadında Millôyim 
ile lliiscyiııin yapacakl.arı güre§ler 
hak1:rndaki yazıları yazdıranlara ve 
mühterem lıall..'"'!mızm narorı dikkatine 

tığından kupa Galata Gençlere veril- sunulmak üzere ba:-ı ha1.:ikatlerfo tıc§. 
di. rini rica ctmeldeyiz. 

HENTBOL 

l{uleli Lisesi galip geldi 
Mülayim pehlivan Anadolu felaket. 

:::cdclc-t'i menfaatine tertip cdilmit gü
reşlere iştirak ctnıc1c üzere vaki davet 

Dün Taksim stadında Kuleli lisesi i. ii:crim; bir 1uıf tadaııberi Anadoluda 
le Atış mektebi hendbol takımı 1stan- bulunmaktadır. Binaenaleyh buradaki 
bul mıntakasmın koyduğu kupa için güreşten h.al>eri olmıyan Mül4yi.m peh
karşılaşmışlardır. Çok heyecanlı ge • livanın bittabi pazar günkü güreşlere 

~en müsabakanin sonund~ Kuleli 12·7 ı iştira~ cc~.emiyeccğ.i şüphes~ir. B1~: 
kazanarak kupayı almaga muvaffak rada7cı gıırcş, tcrtıp cdmı1erın kctı«ı 

olmuştur. ~ 1Jev'1mr ! fnertrı 



Yahudiler Italyadan 
Şarki Afrikada 

arazi istiyorlar 
Roma.nyadan yahudiler çıkarı1n. ken 

"İnformazione Diplomatika,. isminde. 
ki resmi İtalyan ajansı Romen maha· 
filinde yahudi meşelesinin, yahudile. 
rin Filistinden başka bir yerde mUsta
kil bir devlet kurmaları ile halledile. 
bileceği kanaati bulunduğunu yazmış
tı. 

Bunun üzerine, acaba !talyanm Af. 
rikadaki topraklarında yahudilerin 
bir hükftmet kurmalarına müsaade e. 
dip etm.iyeceği fikri ileri atılmış, bu· 
na da yalnız ''Azione koloniale,, ismin. 
deki ltalya.nın müstemleke işleri ile 
meşgul olan gazetesi cevab vermiş, 
ya.lıudilerin ancak denize mahreci o
lan bir yerde yerleşebileceklerini işa. 
ret etmiş, bu cihetten Habeşistandan 
yer verilmiyeceğini, Eritre (şarkt 

Afrika) nm ise ltalyaya zor yetişti
ltni söylemıştir. 

Merkezi Cenevrede bulunan yahudi 
ajansı ise, yahudilerin ancak Filistin
de hUktimet kurmak arzusunda olduk. 
lannı bildirmi'ti. 

Fransa ya 
notamız · 

_. Ba,tara/ı t lnrlde 
Gazeteler Suıiyeden bi~ çok ermeni

nin tesçil edilmek üzere vatani kütle ta
rafından masrafları ödenerek ve aynca 
para da verilerek Hataya gönderilıM. 
lf'rine devam edilmekte olduğunu ve 
bu hareketin nihayet karıı tanııf gazete
kri tarafından itiraf edilmekte bulundu
ğunu kaydediyorlar. 

Halep'de ikamet eden ve Şam'la Ee-o 
f'lt'da garajlan bulunan bilyük bir 
nakliy-.Jt:çı da bu sabah bunu bana teyit 
etti. Kendisinden kiralanan büyük cto
k.ulara 25 er ermeni konulduğunu ve 
bunların ls.kenderunda bir ıün zarfm
d.ı hem nilfus dai·~indc hem de tescil 
btlrosunda iıterini bitirerek otokarın 
~n dönmekte olduğunu alSyled!. 

Bitaraf mahkemenin ilk kararı 
Bitaraf mahkeme ilk karanru dün 

vermittir. Muhakeme edilenler Akte -
pedc paırti.zanlann tecavüzüne uğnlyan 
bet Türktür. Mi.iddeiumumi mcvkufla. 
rın tecziye edilmesini istemiştir. 

Mahkeme bunlardan üçünü hadise 
iJe alakaları olmadığından beraetlerine 
ve diğer ikisi hakkında başka yıhidlerin 
dinlenmesi için muhakemenin tehirine 
lrarar vermiştir. Beraet edenler serbest 
bırakılmıştır. 

Reyhaniye had selerinin 
mesulü 
Dün Rcyhaniyede Türkleri yarala -

yanlarm elebapaı Haytdar Hasan Mıs
h hükilmet tarc4mdan Reyhaniyeden 
unkla§tınlmak için İsken.deruna gön
derilmittir. Hay~...- geçenlerde pazar 
rerinde Bilih attığı için tewif edildiği 
saman ittihadı Vatani kartını göstere
rek serbest bırakılDUJtı. 

O zamandanberi de Reyhrıniyede tah 
rik ve tazyiklerine devam etmiı elan 
Hayıdann timdi hkenderunda nasıl bir 
hattı hareket takip edeceği belli de. 
lildlr. 
Bir tekzip 
İntihabat komisyonu gene! sekreter

leri, komisyon ajanlarından bazıl(.rmın 
istifa etmit olduklanna dair olan ha
berleri tekzip etmektedir. 

Banz•n ucuz adı 
~ naıtara/z 1 incide 

Dökme litresi: 
Ankarada 18 kuruş 
lstanbulda 15,5 " 
lzmirde 15,5 .. 
Samsunda 
Çift büyük teneksi: 
Mersinde belediye istihlak resmi hariç 

575 
Ankarada 660 kuruş 
Istanbulda 580 ,. 

lzmirde 580 .. 
Samsunda 580 ,, 
Di~er yerlerde azami satış fiyattan İs

tanbul ft bmirde çift büyük tenekenin 
... .,.. cılln 521.75 kuruşa nakliye 
W L'lll NSlml"'1e listesi Vek!lete 
mevdu yerlerde satıcı komisyonu ve bayi 
k!n ilave edilerek tayin ve tesbit olunur. 

Pariste çıkan fransızca "Tan'' ga· 
1.etesi, yahudi meselestnln halli için 
İtalya ile yahudiler arasındaki temas. 
ları gösteren bir vesikadan ha~rdar 
olduğunu bildirmektedir. Bu vesikaya 
göre, yahudiler Almanya, Lehistan, 
Romanya ve Macairstandan çıkarılan 
ırkdaşlannın yerle§tirilmesi için şarki 

Afrikadan yer verilmesini i!temekte • 
dir. 

Bq dakikada, siyonizm ve yahudile. 
rin Filistinde yerleştirilmesi gayesi
nin iflas ettiği, halbuki İtalyan impa
ratorluğunda yahudilerin yer alması. 
nın İtalya için iktısadf f:ıyda.eı olaca· 
ğI bildirilmektedir. 

Zannedildiğine göre, İtalyan hükt\.. 
meti henüz kararını vermemiştir. Fa.
kat bunu tetkik edaecek bir mesele o. 
larak kabul ettiği anlaşılıyor. 

Fransız gazetesi, böyle bir mesele· 
nin ancak, Habeşistanm fethi bütün 
devletler tarafından resmen tanındığı 
zaman mevzubahs olabileceğini ilAve 
ediyor. 

General Mariç 
Ankara 20 (Hususi) - Müttefikimiz 

Yugoslavyarun harbiye ve bahriye nazın 
general Mariç miill müdafaa vekili K&
zım Ozalp ile birlikte harbiye mektebini 
ve polis. jandarma entitüsünü. Muhafız 
kıtaatı karargatunı geımi§ ve bu ziya
retleri esnasında kendisine karp askerl 
merasim ifa edilmiştir. 

General Mariç, harp okulunu ziyaret
leri esnasında smıflan gmni§ ve dersle
ri takip etmiştir. Jandarma ve polis ens
titüsünü de l•cndisine mektebin ihtisas 
şubeleri hakkında izahat verumiştir. 

General Mariç akpm üzeri de fi~ 
fabrikasını gezmiştir. 

General ve refikası şerefine Hariciye 
Vekili Dr. Aras tarafından Çankayadaki 
Hariciye köşkünde bir aile ziyafeti ~ 
rJlğW &il>i~~~tdtjı~had• 
ye reisJ mareşal FeVzi ç.akıhak tarafın· 
dan Anadolu klübilnde bir ziyafet veril
miştir. 

Bu ziyafeti Dahiliye Vekili ve Parti 
genel sekreteri Şükrü Kayanın dost ve 
müttefik memleketin kara ve deniz kuv 
vetlerinin büyük mümessili ve refikası 
şerefine Marmara köşkünde vermiş oldu 
ğu suvare takip etmiştir. 

Misafirimiz bu sabah saat 9,30 da hu
susi trenle Kınkkaleye gitmiş ve öğle 
yemeğini orada yemiştir. Öğleden sonra 
fabrikalar gezilecek ve saat 19 da gene 
husust trenle Kayseriye hareket edile
cektir. 

Tren yarın sabah saat 9daKayseriye 
varmış olacak, orada misafirimiz tayya
re fabrikasile dokuma fabrikasmı dolaş
tıktan sonra saat 12,30 Ankaraya hare
ket edecek ve 21,30 da Ankaraya vasıl 

olduktan sonra 22 de Eskişehire azimet 
edecektir. 

MUU\ylm pehlivan 
_.- Başlarafı 7 incide 

kendileritıe gelin güvetJ oZmalan 1«J • 
bilindendir. 

Buna halkın aldanm.anıası, ve ancak 
Mülayimin son tekli./ üzerine bir iki a
matörün men/ aati §aksiye Zerini temin 

igin tertip edilecek bir gilre§te değil, 
tu~la yenilme!: şartiyle K1zılay ve1JG 
Hava kıırunm menfaatine olmak üzere 
Tekirdağlı ile yapılacak güre.şe hazı • 
rım, dediğinin herkesin nazarı dikka. 
tine arzedilmesi <Wğru bulurıaca. 

ğmdan, bu hususıın muhterem gazete
nizde neşir suretile il4n edilmesin rioa 
olunur.,, 

Bu mektubu, bir saat sonra, bizzat 
MUIAyjmin Polatlıdan bize yolladığı gu 
telgrıf takip etti: 

"18 M ayı.<t tarihli bir sabah grızete
s ind.e benim lstanbulda güregeceğime 
dtür bir haber çıkmt§ttr. Bu tamamen 
uydurmadır. Havadisin gazeteniz va. 
şıtasiyle tekzibini rioo ederim. Belam. 
Zar. 

Mi1.18yim Pehlivan 
Bu vaziyete nazaran, bu haftaki glt

reşlerde programın ne olacağı ve kim
lerin gğrç§eceği henUz malfun olmasa 
gerek,. 

,...,_.---------------------....., -~.&&;11 - .&.O<JO 

Kont Çiyano 
~ Btqtara/I J tn.ctdt 

Albocac:er mmıuasmda nevmidaoe te
pbbüslerine rağmen düpan ilerleıneie 
muvaffak olamamııtır. 

Cumhuriyet tayyareleri Cande hava 
meydanını sık sık ve müessir surette bom 
bardıman etmişlerdir. Tayyareler bir~ 
düşman tayyarelerini tahrip ettikten son 
ra şark cephesinde Frankistlerin hatları
nı ve tahşidat yaptıkları noktalan bom
bardıman etmişlerdir. 

Halayda tethiş ve 
tazyık 

Hava muharebeleri esnasında dil~ 
yedi tayyare kaybetmiştir. Cumhuriyet • 
çilerin i~ iki tayyaresi tahrip edilmiş

tir. Frankistler Castellonu iki kere bom
bardmıan etmişler ve Valans ile Alican
teye taarruz e~e t§ebbfis etmi§lerdir. 
Cumhuriyetç terin 
kıttırama nh~ 
Saragos 20 (A.A.) - Havas ajansı mu

habiri bildiriyor: 
Teruel cephesinde Franko kıtalan 

Villa Fraıica del Cid ismindeki büyük 
kasabayı zaptetmişlerdir. Bu suretle be§ 
kilometre uzunluğunda ve yedi kilomet
re genişliğinde bir arazi parçası ellerine 
geçmiş bulunmaktadır. 

Dün akşam Franksitler Ares del Maes
troya giden yolların tellkki noktasına 

kadar ilerlemişlerdir. Diler mıntakalarda 
havaların fena gitmesi yüzünden bare
k!t durmuştur. 
Dü~ şiddetle mukavemet etmek 

tedir. Yilz kadar cumhuriyetçiden mü
rekekp bir grupun bir Blokhavs'da ta
mamile muhasara edilmi~ olmasına 
~en teslim olmadılı bildirilmekte
dir. Süngü süngüye yapılan bir çarpq 
ma neticesinde cumhuriyetçıler tama
miJe telef olmuşlardrr. Cumhuriyetçi
lerden müdafaa şeklini gösteren bu 
misal bir çok misallerin arasmdan 
almnuştır. 

1nq•lterenf n endlıest 
Londra 19 (Husust) - lspanyol işin· 

den ileri geldiği zmmcdilen Franm. 
İtalyan müzakerelerindeki tevakkuf Lon 
drada büyük bir endi§e uyandırmakta
dır. Bunun ispanyadaki gl5nfillülerin ge
ri alınmasını geciktirmesinden korkulu. 
yor, çünkü bu takdirde İtalyan - lngilis 
anlaşması da dolayısile meriyete ıiimıf· 
yqkt!r. 

Romadald tnglliz sefirinin ltalyan Ha· 
rldye namını ziyareti bu endi§eden ile
ri gelmi§tir. İngiltere tavassutta bulun
mak istemektedir. 

İtalyan bi1yük elçisi Grandi bugQn a. 
demi müdahale komitesi reisi Lord Pli
mutu ziyaret ederek lsapanyadaki g&ım. 
lülerin geri alınması meselesi hakkında 

görüşmüştür. 

Kont Çiyano, Fransız masla· 
hatgll1armı kabul etmem ş 
Bertin 20 (A.A.) - Havas ajansı mu

habirinden: 
Gazeteler, Düçenin Cenovada irat et. 

mi §Olduğu nutku İtalyanın Frnnsa ile 
lngilterenin hattl hareketi arasında bir 
fark gl5zetmekte olduğu sureinde tefsir 
ve bu nutku istismar etmekte devam ey. 
lemektedir. 

Gazeteler, Roma - Berlin mihverinin 
kmlabilece~ine ait olarak yapılan en u
fak telmih karşısında infial izhar etmek
te ve Fransıılarta lngiliıler arasında Çek 
ve lspanyol meseleeri haklkmda bir ih
tillf mevcut olduğunu kaydeylemekte
dir. 

Essener Nazionel Çaytung, Fransayı 

ispanyadaki gönüllülerin geri çekilmesi 
hakkmdaki İngiliz planını bozmuş ve a. 
demi müdahale sistemir.: "ahim surete 

~ Baştarafı t incide 
tinde tercüme edilebileceğini sanıyor. 

Hatayda tedhiş ve tazyikle geçen her 
gün, bugünki1 Franaayı mcdent dovlct 
vaaimdan mahrum etmeğe kSfidir. 
Böyle bir Fransa ile imıalanmı1 hiç 1Xr 
ılyaat vesilmının mlnaaı kalamaz. Bu 
glliıkU Fransa en iptidai istilacılığın 

hortladıtı bir diyardır. 

ızmirde asılan 
katii 

lzmlr, (Hususi) - 931 yılında, El!· 
zığm C&fala köyünde Hımhım HUse... 
yin adında birini öldürmekten suçlu 
olarak lzrnir ağırceza mahkemesinde 
muhakemesi yapılan ve idama mah· 
kfım edilen Bekir oğlu Osman, ayın 

17 nci günU sabahı asılmıştır. 
işlediği ağır suçun cezasını hayatı 

ile ödiyen Osmamn bu tüyler Urpetti. 
cl cinayetini kısaca hatırlatmak isti
yoruz: 

Vaka 931 seensinde bir geceyansı 

geçmiştir. Osman, Hımhım adındaki 

arkadqınm 600 lirasmı elde etmek 1. 
çtn Ahmet isminde diğer bir köylüsü 
ile plan tasarlıyor. gecenin yarısında 
Hımhım Hüseyinin yattığı eve gide
rek zavallıyı uykusundan kaldırıyor-
lar: 

- Kalk Hım.hım ... Develiköyde dü. 
ğün var, gidip eğlenelim! .. 

Ve, pek az sonra, tlç adam, muhay
yel düğürı evinin yoluna dtıztllUyor. 

lar. 
Cumaovasınm Kuruça.y mevkllne e

rittikleri sırada, uydurma dtlğiln eğ
l~erinln tahayytilU ve uykunun 
aersemliği içinde yUrtlmekte olan Hü
seyin, arkada§larmın birdenbire sili. 
ha sanldıklannı hayretle görüyor. 

Osman ve Ahmet ayni zamanda ateş 
ediyor ve Hilseyini ağır surette yaralı· 
yarak yere dUştırUyorlar. 

Fakat. Hımhım Wııamiyle can ver. 
mil clelil4fr. Haycludlar"' ODWl fflDi 
tamam .terek her ttlrfll tehllkeyl 

hertaraf etmek yolunu tutuyorlar: El 
terine geçirdikleri büyük tql&rla, yer. 
de lnllyen betbaht adamm kafuını e
ziyorlar; bıçaklarıyla kulağım kesi
yorlar. 

Bundan sonra paralar pa.yla§ılıyor 
ve cinayet yerinden ıstıratle uzaklqı. 
hyor. 

Jandarma, bir müddet sonra esrarı 
çözUlemiyen cinayetin faillerini yaka· 
lamakta gecikmiyor. 

İzmir ağırceza mahkemesine veri • 
ten suçlulardan Osman idama, Ahmet 
yirmi yıl hapse mahkfım ediliyor. 

ldam kararı, temylzce iki defa bo
zulduktan ve da va tekrar görüldükten 
l'Onra, nihayet g<'rek temyiz mahke • 
mesince, gerek büyük millet mecli • 
ıincıe tasdik edilmiş ve cani asılmış
tır. 

Pragda 
bir .hadise 

Çeklerle SUdetler 
çarpıştılar 

Prııg, 20 (A. A.) - Geçen gece SU. 
det Almanlarının, "Alman evi,, nde 

Bu gazete yazıyor: yapmI§ oldukları bir toplantı sonunda 
"İspanyarlaki dahili harbin sona erme- Çeklerden bir grup, bir alay te§kil e

si, İtalya, Fransa ve İngiltere arasında derek bu evin önünden geçmi§ler ve 
şarki ve garbi Akdenizde bir anlaşma Almanların aleyhinde bağırıp çağır -
raptlmasmm şartlarıdır. mıılardır. Bunuıı U?.erine bir arbede 

Fransanm hattı hareketi, böyle bir hu- zuhur etmiş ve birçok kişi yaralanmıı 
zur ve sükünfin vücut bulması ihtimalle- tır. Bir Alman ve bir Çek hasta.neye 
rini teehhüre uğratmaktır. İngiliz efka- kaldırılmıştır. Zabıta, iee müdahale 
numumiyesi, İtalyan ·Fransız müzake- etmiştir. Gece yarısına dofru, sUkWı 
rehinin uğrayacağı muvaffakiyetsizli~ ta.ınamile teessüs etmiştir. Almanlar, 
yalnız hayal inkisarını mucip ve netayid Haynlayn fırkası nişanlarmı ve bu 
ağır bir muvaffakivetc:iılik değil ayni za. fırkaya iltihak mana.sına. gelen beyaz 
manda Fransıınm İngiliz - Fransız itti- çorablannı çıkararak birer birer içti. 
fak! zi~niyetine_ sadakatsizliği suretinde 1 ma salonu~ketmişlerdir. 
tela~kı edeccktır. ıtalya Krah 'l rablusa 
Nıhayet gazeteler, Fransız· İtalyan 

müzakerelerinin teehhüre uğramasından "'diyor 
mütevellit memnuniyetlerini de işrap et- Roma, 20 (A. A.) -Kral SirakUza-
mekterfüler. ya hareket etmiştir. Orada Libyaya 

HaMhn .. rrer Fn-m"1enblatin bilvük hir gitmek üzere vaı>ura binecektir. 
h:.r''lh '''Rom~rfa Frarı~ız mac:lahatırlJıa. İtalya kralının, Almanyayı sonba. 
n Biondelin İtalva Hariciye nazın Kont hardan evvel ziyaret etmiyeceği öğre
Çiano ta.raf rndan kabul edilmemiş,. ot- nilmiştir. ICral. Hitler tarafından da. 
dulunu haber vermektedir. vet edilmittlc 

Hatay Türklln diyanmr. 
Hatay ',I'ürkün milli davasıdır. 
Hatayı biz değil bugün, kurtulut aa-

vaınnızın en gaileli gUnlerinde dahi u
nutmamıpzdır. 

Hcııtayı en zayıf ve yer yüzünde en 
doıtsıu gilnlerinde unutınıyan ve ver· 
miyen bir millet, dünyanın en geniş iti. 
madın1 kazanmıt bulunduğu bir devirde, 
ve en kuvvetli devrinde nasıl unutabilir, 
nuıl batkalanna verebilir?. 

Atatilrk sapsağlamdır. Hem insan, 
hem fevkalbeşer 'kudretlerinin en mü
tekamil devrindedir. 

Türk milleti bu yan il!hi Şefin her 
i§aretine hNır ve Amadecfır. 

Bu •erke§ ve ba§ıbozuk Fransa, aklın 
ve mantrğın hikimiyeti altına girmeli
dir. 

HABER 

Rcmanyada 
Kodreanonun 
muhakemesi 
Uo hafta BUkreşte 

o aşlı yor 
Romanya faşist parti lideri Kodreanu 

nun muhakemesi bu hafta Bükreşte baş
layacalctrr. 

Hadisede ismi geçen yazancı devleten 
ancak gizli celsede bahsolunacağı bildi· 
rilmektedir. Fakat Romanyada herkesin 
gazetelerden öğrendiğine göre bu devlet 
Almanyadır. (Deyü H erald). 

Beş yang~n 
oldu 

Son yirmi dört saat zarfında §ehri· 
mizde 5 yangın vakası olmuştur: 

1 - Bu sabah saat 7 de, Cerrahpa
şa, Kocamwstafapaşa caddesinde 21 
numaralı marangoz Mahmut Tekinin 
oturduğ uiki ka.tlı ahp.b evin bacası 
tutı·P!'~.ft bj.r cUnk yçdıktaiuloıırar· 
itfaiye. tara!mdan s&ıdUrillmUştUr. 

2 - Dün saat 15,30 da KtiçUkpa. • 
zar Sandemir mahallesindeki iyi die 
sokağmdaki 74: numaralı boya ardiye
sinde zift kayna.blırken, parlamış, ve 

etrafa sirayet etmiştir. Bina bir kısmı 
yandıktan sonra söndtııillebllmiştir~ 

Yoğurtı;u oğlu Anastasa ait olan ar. 
diye Ahen Mnih eirketine 1500 liraya 
sigortalıdır. Tahkikata başlanmıştır. 

3 - Dün gece saat 1,5 de, Yeşildi
rek. Hoca hanının ikinci katındaki 

AbdUrrahman Macldin fanila kumaş 

yıkama ve kurutma imalathanesinde 
astlı kumaelardan birisi sobadan tutuı 
muş, kurutma dairesi ve çatı kısmı 

tamamen yandıktan sonra söndilrill • 
müştür. 

4: - Beyazıt OkçularbqJ caddesin· 
de, Ankara şirketler komiseri Nahide 
ait berber ve ttltilncft dükkanında dün 
gece saat 1 de yangın çıkmıı ve dük. 
kAnla üstündeki iki katlı bina tama • 
men yandıktan l!lonra söndürillmilltiir. 

Bina ve eşya sigortasu.dır. Yangı
nın elektrik kontağından çıktığı anla. 
§llmrştır. 

5 - Dün öğleden so.nra Beyoğlu 
8ahte sokağmdaki 47 numaralı lokan· 
tada baca tutuşmuı ve bir tarafa si. 
rayet etmeden söndUrülmüştür. Dük
kandaki eşyalar Ahen ve Mtinih §ir. 
ketine 5000 liraya sigortalıydı. Tahki
kata devam edilmektedir. 

Bir Sovget 
tayyaresi 
parçalandı 
Dört kişi Utdil, 
12 yaralı var 

Moskova, 20 (A. A.) - Aralarında 

hava departmanı §efi k&şif Babuşkin 
olmak üzere dört kişi, 18 mayısta N. 
212 tayyaresi, Arkanjel tayyare mey. 
danından hareket ettiği Bir&da wkua 
gelen kamda telef olmuşlardır. 

Bundan başka on iki de yaralı var
dır. Kaza, &U suretle vukua gelm.lltir: 
motör durmuş, alevler ilçnde kalmış 
ve tayyare Dvina nehrine düşerek 

batmı§ttr. 
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Her günkü gibi, geniş çıpkık masa . 
arnm üzerindeki ''iş defteri,, ni imza. 
Jarıken, istihbarat §efinin isminin hiza
srna· ,geçirdiği notu ürpererek gördü; 
"Mesainizdeki durgunluk patronun ve 
yazı müdürlerinin de dikkatini çekmi,.. 

bulunuyor. Dostum koca Londra 
güllük gülüstanlık mı oldu? On 
gün ıı:> 1 u y o r k i aleladeden 
biraz; üstün lbir zabrta haberi bile getir
mediniz. Akşama bu mevzu üzerinde 
sizinle görüşmek isterim; beni görme· 
den gitmeyiniz.,, 

Gözleri ikaıwıyordu. Alnında soğuk 
ter damlalarının fiskeleştiğini duyu· 
yordu. Kırrk ayaklı :iskeımleye adeta 
çöktü. Açltktan öten karnınm gurultu. 
sunu, damarlı, sıska penseleriyle sıka
rak 5usturımağa uğra§tı. !Gündelik ga· 
zetelerin kendi dairesine ait hiwadis • 
lerini !dikkatle W-mtrolünden geçiren 
genç kapı yoldaşı onu mettıametle süz
dü. Tomsona acıyordu. 

lf. • :,. 

On senedcnbcri gazeteciydi. Gazete. 
ye geldiği ıgtın, çocuk: denecek ~ 
dar gençti. Ne büyük gayeleri vardı?. 

ilk önce gündelik ıkronikleriyle dahili 
ve harici ihldiselerin yaldızmr fkazrya. 

cak, okuyuculamu hadiselerin mah· 
remiyetinc sokacaktı. O, hiç bir siyasi 
ve içtimai cereyana körü 'körüne ken· 
dini kaptmruyacak kadar okumuştu. 

Görüşleri ve zekaın, hadiseleri kendi 
kafasının mihengine vuracak kadar 
kuvvetliydi. 

llk yazısınr "tahrir müdürü,, ne gö
tlirdüğü günü lbtırlıyordu: Bu yazı, 
yirmi otuz satır içinde, içtimai bir der-
1din bütün fecaatini aksettirecek kud· 
retteydi. 

Şişman ''tahrir müdürü,, nün gözle
ri kağrtlarmm üzerinde dolaşırken, ter. 
den buğulanan lbağa gözlüklerinin ar
kasından, fikirlerinin bu yağız suratta 
hasıl edeceği çizgileri merakla takip c. 
diyordu. 

Tahrir müdürü birdenbire baJını kal
dırmıştı. 

- Yanurn, hiç §Üphe yok ki, yazınız 
bir istildat vaadediyor.. Çalışırsanız 
muvaffak olacaksınız .. Ancak.. Kalemi 
eline alan ad:r.n, mcım.leketinin kanunla
riyle mukayyet olduğunu unutmamalr
dı:r. 

llk kronikini yırttı, sepete attr. Ve 
gazetede gösterilen işi başarmağa uğ· 
ra§tı. 

On senedir muhbirlik yapıyor. Ken
disiyle 'beraber işe başlıyanlardan bir 
ktsrnı bugün piyasanın en mühim ga. 
~cteierinde irnzalariyle yazı neşretmek 
hakkına sahiptirler. Bazdan yazı mü· 
dijrJüğü mertebesine kadar yükselmiş· 
lcrdir. 

~ "' :f. 

licr günkü gibi, polis müdürlüğünün 
Yolunu tuttu. istihbarat şubesinin vu. 
lı:uat defterini gözden geçirecek, dikka
te değer bulacağı hadisenin peşine dü
§ecekti. 

balgın, dalgın yürüyor ve düşünü
Yordu. Gazeteci ne garip mahIUktu! O
nun s.:ıadeti için, etrafında felaketlerin 
birib• · · ,, ınnı !kovalama .. ı icap cı:liyordu. 
Toınson ailesinin,, yaşayabilmesi için 

mutlak bir a.le ocagrnrn sönmesi la· 
z~ındı .. Mesela, şu beyaz etekliği üze • 
rınc!e nar çiçeği blQziyle gelinciklere 

benziyen güzel kız, krokodil iskarpinle. 
rinln ucunda sekerken, birdenbire kÖ!C· 
nin birinden çrkrverecek kıskanç bir 
aşığın bıçağı altında can verseydi ne 
oJ~aktı?. 

Polis memurları, biribirlerini devi
rircesine vak'a yerine ko§an meraklı 

kalabalığı önlemeğe uğracaka, gelincik
lere benziyeıı güzel kızın cesedi üzeri
ne bir siyah örtü çekilecekti. 

Tomson paçaları sıvayacak, katilin ve 
maktulün ıadrnu sanını öğrenecekti. E
tekleri aevinçten zil çalarak idarehane
nin ba~aklannı tırmanacak, patro • 
nuna, yazı müdürlerine ''yaranmak,, • 
tan !doğan bir lVaızla sütunlar doldura -
caktı: 

"Dün gene yüreğimizi param parça 
eden bir cinayet i;tendi..,, ve yan ha
kiki, yan muhayyel bir aık macerası hi· 
kaye edecekti. 

Zavallı kmn bctbaht anası, herhangi 
bir hastanenin ''gasilhane,, sinde hrçkı· 

nklarla !boğulurken Tomsonla kansı 
karşı karşıya oturacaklar, muvaffakt
:r.etll geçen bir günün net'eıriy1e 'kok -
teyl içeceklerdi. 

Kansı .. Ah, Tomson ona ne kadar acı. 
yordu!. Onun evlenmeğe hiç niyeti yok
tu. Dertlerine, mtıraplarrna bir başka
sını orıtak etmekte hakkt var mıydı? .. 

O, ömrünün sonuna kadar "keşiş,, ikal
rnağa kendini çoktan mahkum etmiş 

bulunuyordu. 

Fakat ... Mukaddemta inanmak lanm
dır. Günün birinde Elizabetle karşılaş
tılar. Bu, kimsesiz ibir kızdı. Binaena
leyh gönlü yükseklerde değildi. Diğer 
tarafton, az kazanın dcliltanlr, parlak 
bir istikbal w.adediyordu. 

Evleneli beş sene oldu. Sıkıntılı, I6tr. 

raplı beş sene bir arada yaşadılar. Tom
son onun lbir kere bile hayatından §i
kayet ettiğini duymaldı. Ne tahammüllü 
bir kızdı ya Rabbi! .... 

Jf. • "' 

Polis vukuat defterinde, dişe doku
nur hiç bir vaka'ya ıt't3tlayamadı. 

Gözlerinin önünde, istihbarat şefinin 
abus suratım görüyordu. 

:r. • :r. 
Ona o akşam kat'i !bir dille ihtar et

tiler ki, çok yalan bir tarihte işine ni
hayet verilcıcektir. 

Yazı işleri müdürü, beş on satırhk 

Z<•bıta raporl.anru adeta :kaparcasına e• 
lio:len aldr. Hakaret eder rslrklt bir 
sesle konuştu: 

- Mister Tomson, patron çalı~ma • 
nızdan memnun değildir? .. 

:r. • 'i-

Akşam geç vakit matbaaya döndü. 
Basamakları tırmanırken tıknefeslor 

gibi soluyordu. Zayıf dizleri, kmladalk
mış gib~ bükülüyordu .. Saçlarrnm di. 
binden fışkrran soğuk bir ter kuyruk 
s~kumuna kadar süzülüyordu. Merdi· 
ven başında, istihbarat şefinin yan öf
ke, yan alayla çarpılan abüs suratr onu 
k<•rşıladr: 

- Akibetiniı:den bayağı endişe et· 
miştik. Mister Tomson sizden ümidi ke
since, zabıta raporlarını bir arkadaşı

nıza temin ettirdik .. Binaenaleyh, zah
metinize ihtiyaç kalmadı .. Güle güle c. 
vinize döncıbilirsini:ı: .. 
vinize dönebilirı:iniz.. Yarın görüşü-
rilz.. ' 

- Fakat .. , 

Muhbir 
Süheyla Şefik 

- Hayrob? Sizi heyecanlı görüyo· 
rum .. 

- Bir haberim var .. 
- Bir haber ba? ı .• 
- Evet .• Bir intihar haberi. 
Şefin abus suratı gevşedi. Gözleri 

sevinçten dört açıldı; 

- !ntilcr mı dediniz?... Niha -
yet, günledden E;Onra, bir adam öldüre
bildin ha?! •• 

Evet .. Nihayet bir adam öldürebil· 
mişti. Tomson, hüngür hüngür ağlama
mak i.çin kendini güç tutuyordu. 

- Tomson, söyle dr.:ıstum, müntehir: 
kadm mı, erkok mi?. 
-Kadın .. 
- Genç mi, ihtiyar mı? Söyle ku-

zum, haydi teker teker sordurma, an -
lat .. Ne soğukkanlr adamsın sen?. 

Kısa cümlelerle hadiseyi hülasa etti: 
Kadın 23 yaşındadır. • 
Kadın, ibeş senedenberi evlidir. 
Ona ''güzel,, denebilir •• 11h .• 
İstihbar §efi onu omuzlarından ya

kaladı. Yazı müdtirünün odasına götür
dü. 
Şi§man tahrir miidürü, masasına a

banmış, gözleri bomboş sayfa krclcisine 
dikihniş bir haılde, hadis~ .. felaketsiz 
geçen güne lanetler yağdırmakla meş
guldü. 

Nemrut herif, sevincinden ayağa fır

ladı. Günlerdenbcri gösterdiği ı;oğuk 
ve dürüşt muameleden utanmasaydı, 

Tomsonun boynuna sarılacak, Şaprr ıu. 
pur öp~ekti: 
- Vak'a enteresan mı Tomson? Ente 

resl<ln olmasa bile senin !kudretli kale -
min ona ehemmiyet kazarld.ırabilir. Ma· 
dem ki, kadm genç ve güzeldir! Değil 
mi? Resnüni arasaydın keşke .• 

-Resmi mi, işte .. 
- Bravo Tomson .. Acaba diğer gaze-

teler aldılar mı?. 

- Zannetmiyorum efendim .. Çünkü 
vaka' polise akscdeli henüz !bir saati 
geçmedi .• 

Yazı i~leri .müdürü yeni bir say-
fa krokisi çizer ve badlı;eyi en lba§ 

sütunlara işaret ederken, Tomaon, geniş 
çıplak masanın en ıssız köşesine ili§i
,.erdi. Kaflasmı avuçlan arasn*Ja arla ~ 

yor, mahvolan bir hayatın aslık ~ 11$. 

ttrapl.a geçen ibeş senelik ömrünü hafı
zasında to~rlamağa uğraşıyordu. 

- Nihayet bir adam öldürdün her?!. 
Evet .. İstihbaıt".ıt şefinin hakkı var

rlı .. O, nihayet bir insan öldürdü .. 
İntihar eden genç ve güzel kadın 

Tomsonun kansıdn-. 

İngilizceden çeviren: 
Süheyla ŞEFtK 

Şch:adeba§r 

TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkarı Naşid 
\'O arkadaşları )!içe • 
Pcncef variyetesi Va. 
kilsiz l\lektup: Kome. 
ıli 3 perde dans, solo, 

<filet. Lor:ılıw !Ot!, her yer 20, p:ını.di 10 
. . ~· :(. 

HALK OPERETİ 
Pazartesi nkşamı: Ka. 
ılıköy Süreyyada Sa. 
lı: P:ıng:ılli Kurtuluş 

Ç:ırşamba : Beşiklnş 

Saud park Peşoınbe: 
fl:ıkırköy 1\Iilti~adi ı;i. 

ncmalarınudn 

H \TIRT:\f lCIN 
~fuh!iı. Snh:ıh:td,linin en güzele erlerin. 

den. 
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llicri: 1357 - Rebiülevvel 20 0............ 0 ......... 
4,38 19,24 
ı,49 12.10 16,08 19,20 21,16 2,31 

r,.ıı:n ..... Olte bılsG ~ 'fabl t-a 
2,51 12,10 16,08 19,23 21,14 2,3S 

Lüzumlu T elelonlar 
Yangın: 
btanbul !çln: 24222, BeyoAlu Jçin: 44644, RadıklSy lçin: 60020, füküdar 

icin: 60625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, Büyükdere,Fenerbabçe, Kandllli, Eren. 

köy, Kartal, Büyükada, Heybe1i, Burgaı, Kınalı, için: Telefon muhabere memu .. 
runa yangın demek klfidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz ., .. S6. .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kule.si: 40060. 
Sıhhi fmdad: 44998. Mfiddeiumumllik: 22290. Emniyet mildürlülfi: 24882. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • İstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 4'783. Beşiktaş: '40938. Clb:ıll: 20222. Nuruomıa. 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60773. 
Bavagazl: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyollu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek l çin 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 - 101. Kadıköy ciheti: 6007, 

Denizyolları 
İstanbul acenteliği: 22740. Karakön 42362. 
Mudanynya: Pazar, Salı, Perşembe, Cuma günleri saat 8,30 da Topfian• 

rıhtımından. 
Karabigaya: Salı ve Cuma g\inleri saat 19 da Tophane rıhtımından kalkar. 

Ye Tekirdağ, Mürefte, Erdek, Sarköy iskelelerine uğrıyarak Karabi;aya varır. 
Akdeniz postası: Yarın saat 15 de kalkacak olan vapur: doğruca Jmu. 

re gidecektir. 
Karadeniz postası: Yarın saat 18 de hareket edecek olan vapur: Erei

li, Zonguldak, Filyos, Bartın ve Ama!'iraya uAradıUan sonra Cideye side. 
cektir. 
M!izeler 

Ayasofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Çinili J\öşk, Askeri Müıe n 
sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi Müze: 

(Bu müzeler herg!in r;aat 10 dan 16 ya kadar açıktııı.). 
Türk ve İslAm eserleri mfizesi: Pazartesiden ba~ka hergün saat ıo dan 16 ya 

kadar ve Cuma dnlerl 18 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Herrün saat ıs den'18 ya kadın· acı'lrtır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
. Romanya vapurları: Cumartesi günleri 13 de Kösteneeye; Sah günleri 18 de 

rıre, Beyrut, tskcnderlye. 
Italyan vapurları: Cuma günleri saat ıo 'l!a Pire, Brendlzf, :Venedik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon Müdürlüğü Telefon 23079 
Scmplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar Te Avrupadan geleni 

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

Anadolu Hattı 
Hergün hareL;et eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15',30 aa 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazan. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara mubteliti Pazartesi, Çarşamba 

ve Cuma günleri Haleb ve l\lusula kadar sefer etmektedir. • 
MÜNAKASA lLANLARI: • 
Çorlu kazası dahilinde 500 adet göçmen evi inşaatı kapalı zarf usuliJe 

eksiltmeye konulmuştur . .Muhammen bedeli 132,645 liradır. Eksiltme 26ma. 
YlS perşembe günü saat 2 de Tekirdağ vilfıycli isklın dairesinde yapılacaktır. 
GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 

• Şişhane yokuşunda sevgilisi Eliza ~ 'ircsubu oldürmiış olan Oııman 
Ratip timarlıanede öldürüldü. 

• On beş yaşında bir genç kıı on yedi yaşındaki se\"gilisile beralier 
kaçmı~hr. 

SİNEMA VE TİYATRO 

BEYOÖLU 
ım:rı\ı~ı 
lstanbul Radyosu Uelek : Ali baba, Bora 

ipek ı Mihracenin gözdesi, Hint 
mezarı 

St1.ray : Mihracenin göıdesi, Hini 

Silmer 

Alka::ar 
Salıarua 

Kıırlulnı 

fSTA.NBUL 

A:ak 

Alemdar 

Ferah 

KADIKÖY 
1/AU;; 

mezarı 

'l Demir adam, Çıg:ın melo 
disi 

': Deniz korsanları 
: Kasırga, yakan pu5eler, 
: Ateş kraliçesi, Arzu ile 

.. . 
: 

: 

Kanber, 

* • v. 

Fofan klodina. Yürüyen 
kale, 
Kızıl rahip, Volı;o mah. 
kumları, 

Bey:ız atlıların intikamı 

Mihracenin gözdesi • 

Tiyatrolar: 

ERTUGRUL SADi 
TEK TtY .\ TROSU 

Bu gece 
TEKlRDAG 

HALK Sinemasında 

20 MAYIS -1938 CU.l\IA 
18,30 Plakla dans musikisi, rn.ıs konfe. 

rans, Ali Kônıi Akyfiz (Çocuk terbiyesi)_, 
10,55 Borsa haberleri, 20 Muzaffer lıkaı: 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
vr. halk şarkıları, 20,45 hava raporu, 20,48 
Ömer Rıza tarafından arapça sö)·lev,, 21 
Nihal ve arkadaşları tarafından Türk mu. 
siklsi ve halk şarkılan, (~at ayarı,) 21,45 
orkestra, 22,15 ajans haberleri, 22,SO pllk. 
la sololar, opera ve operet parçalan, 22,50 
son haberler ve ertesi günün programı, 
23 son. 
BVKREŞ: 

20, küçiık orkcııtra, 20,35 operadan lem· 
sil nakli, 23,20 plftkla hafif müzik. 
BUDAPEŞTE: 

18,30 piyano konseri, 19,10 siı;an orkes.. 
trası, 20,20 operadan tem~il nakli, 24,10 
cazbant. 
BERLIN: 

18, senfonik .konser, 19 plikla hafif mü· 
zik, 20,10 radyo orkestrası, 21 plakla marı 
lar, 21,30 senfonik kon er, ~3,30 harir mü. 
zik, ye cazbant, 1, pldk. 

ROMA: 
18,15 keman ve piyano konseri, 20,sa 

rad~·o orkestrası, 21,30 lıafif müzik, 22 
Italyan mfü:iAi, 23,10 şarkı popurtıerf, 24, 
15 cazbant. 
VABŞOVA: 

18,15 konser, ~lak, 21 rad '<> o!_kestr:a 
sı, 23 cazbant. 

, 
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Yere inmeden 

4150 
KDDOnıtil~tre D 
Bir tayyareci kadın 

rekor kırdı 

Kullanılan herşeyln 

Ömrft kısalır ı 

Elizabet Lion için hayat demek; hareket, faaliyet, 
rüzgar, güneş, açık hava demektir 

Fransız kadın tayyarecisi Eliza.bet 
.üoıı dünya kadın tayyare rekorunu 
kırmıştır. 

Bu rekor 20 ağustos 932 danberi 
Ameli& E:rbartta bulunuyordu. Son 
bir rekor teşebbüsü ile çıktığı seferde 
.kaybolan kadın tayyareci bu rekOM 
:tfmseye kaptmnamıştı. 

Aınelia Erhart bu rekoru Los Ah· 
celos ile Nevyork arasındaki 3939 
kilometrelik mesafeyi hiçbir yere kon 
madan katederek kırmıştı. 

Elizabet Lion ise, Fransadaki lstr
Clen kalkıp, hiçbir yere konmadan Ba.s
ra civarında Abbadana inmiştir. Bu 
mesafe 4150 kilometredir. Bu suretle 
Franaıs kadm tayyarecisi Amerikalı 
meslektaşmm rekorunu 221 kilometre 
farkla kırmış oluyor. 
Nasıl yetişti? 
Elizabet Lionun ismi şimdiye kadar 

hiç duyulmamıştı. Bunda belki, hak
kmda fazla propaganda yapılmamış 
obrwıınm tesiri vardır. Fakat, Eliza
bet ancak son birkaç sene içinde tay
)'VeCilik aalıuma atılmıt bir genç 
kızdır. 

. Elizabet taşralı bir ailenin kızıdır. 
1914 de, aileai ile beraber Parise gel
mit ve harp senelerini orada gec;ir
miftir. 

Tahsilini bitirdiktn sonra Paris ha
yatı Elizabet Llonu sıkmaya bqia,.. 
mıştı. Taşra hayatına karp kendtsin
ae btlytlk bir heves duyan genç kız 
Paris hayatına karp adet& nefret du
yuyor, tiyatrolardan, sinemalardan, 
Alonlardan kaçıyordu.. 
Elizabet, yalnız yaz tatillerini, eski
Clen bir korsan şehri olan Sen :M.aloda 
goçirmeye muvaffak oluyor, orada 
acık havaya duyduğu aşk ile mesut 
bir hayat geçiriyor. Fakat şehre dön
atığü zaman da kapanık hayatm acı
aını o nlsbette fazla hissediyordu. 

Elizabet Lion, nihayet bir gün tay
yareci olma.ya karar veriyor ve kendi 
kendine: 

- Hayatınım fayduız bir eekilde 
geçmesini istemiyorum, diyor. Benim 
leYdijim l8Y. hareket, faaliyet, rUz. 
gtr, gllntf, açı'k havada çalJllDL. Ben 
tayyareci olacağım! 

Bu bran tatbike ballamakta da 
pclkmiyor. Gilyankur tayyare mek
tebine de\18.1n bqll}'OJ'. Burada tay
).1.reciliiin ilk bilgilerini öğreniyor. 

938 da llk lmtihamm verip ebllyet.. 
w aJarı EHal>et Lion derfıal yolcu 
tqyanleriııde çalıprıaya bqbyor. 
~. isteclifi gibi, faaliyet ve hare
Ute, rUJgtrh. gtıııe,li ve açık havada 
PQeD bir bayata kavuşmqtur. 

YoJca tayyanlerinde bir mfidıdet ga. 
.J:ıtbktaıı llOD.ra kendi paruı ite 100 
"'fllr k1Jnıetlııde btr tayyare atan E-
Uzabet Lion J'raıL!ad& yapilan bir ha
n. mtllabakHIDJl girmiş ve ]radmlar 

mumda birinciliği ka.zammatır. 
Bundan 10nra, daha mr tıeferlere 

w mOMba.b.lara girişen Elimbet, Li
on, Geçen nisan ayında Paristen Tu
nusa, hiçbir yere inmeden gidip gel
miş. ve kendisine ilk &öhretinl kazandı 
ran ·bir muvaffakiyet elde etmijtir. 

Bundan .baeka. kaundığı muvaffa
ldyetlerden biri, iki satıhlı tayyareler 
le en yükseğe çıkmak rekorudur. Bun-

dan sonra merhalesiz en uzun mesafe 
rekorumı kırmayı dUşünm.Uş ve aon 
feeebbtısnne ~ştir. 

Bu rekor, 932 den.beri .Amelia Er
hartta bulunuyordu. Kendisi daha tay 
JU'8Ciliğbı T sini bilme7.ken kamnılan 

bil 1'ekoru kırmaya teşebbüs etmesi 
herkesi pek haklı olarak hayrete dü
~tl§tür. Fakat, en büyük kadm 
tayyvecl olarak ismi tarihe kalmış 

olan AmeJia Erhartm bu rekoııuıu, 
hem de oldukça büf.Uk bir farkla kır-

Yalnız 

' . - -... . 

RADYOLiN . . 
ile fırçalananan beyaz, parlak, ve 

temiz elitler müıteına 

Sabah, öğle ve akpm her 
yemekten sonra diılerinizi 

hrçalayuuz. 

Tay'l}areci Dzabet lAon 

ması, kendisine pek ha.klı olaralt bir 
şöhret temin etmiqir. 
Birisi daha ayni rekoru kır
mıya çallflyOr 
Elizabet ~ionun bu rekoru Jarması 

bütün kadın tayyarecilere ce1aret ver
miş veya onlan kmkanc:bnmı olaca.k ! 

Elizabet Lionun rekoru iIAn edilir 
edilmez, Franam kadm tayyarecllerin
den biri daha: Madam DUpeyron he
men karar vermit ve hiçbir yere in
meden en uzun meafe katetmek reko
runu kırmak için sefere çıkmak 1l2l'e 
hazırlığa bql&mt§br. 

Bundan aronra Jllel)ıur l'ramJz ka
dm tayy&reeW lıfaria Hilaln de ayni 
rekoru kırmaya tetebbtıa edeceği zan
nohmu,_.. 

Sanyerde kiralık ev 
Sanyerde Sanhflle)'ID aobluıda U nu

maralı mtı.takll d&rt odalı, matfalı. bah .. 
çesl bulunan ve buı not•nJın ikmal 
edilmek üsera olan eT ldralıttır. Talfple
rhı latanhalda Sultanb1JDammda Katırcı. 
ollu hanında kat 4 No. 1 de Mahmut Ak· 
kuıuya mtlracaatlan. 

Kiralık veya eatılık 
hane 

Oç btta 1 od .. nnuç, tulumbalı kuyu, 
};ahçesl, lstaqona clnr, treD dıerılhı, ., 
havadar •• Jlarmar&Ja nuırdır. 

Kaduga; Talebı11arda Jcarıuuıda .ıs No. 

llalcukö11 l.crtı memurluğundan: 
Hamidenin mutuamf olduiu Bakırkö. 

yünde )'eni mahallede 10 temıum cadde. 
$inde aki 105 7eal Ut numara ile mürak 
kam bir miktar bahçe ve bir tatlık bir oda 
bir mutbak :ve bir tulumbalı kuyu ve bir 
hela ve birinci katta iki oda bir sofa bir 
dolap ve zemin katı klrgir ve birinci katı 
ahşap bir bap evin borçlunun Aliden altı 
ay vade ile abz ve istikraz eylediği 800 li
raya makabil birinci derecede ve birinci 
sıra ile ipotek teail etaıiş ve vadenin hi. 
tamına mebni borçla borcqnu ödemedtlln 
'den mezkdr evin bilmO!ayede paran çev. 

rilmeaine kanır verilmiş olduAunc!a!\ 'bi
rinci satışı 21/6/938 salı günü saat 14 
«len 18 ya kadar. m0zaye4eye komılmut
tur Te kı'JIDeti muhammenesinin 78ıde 

yetmft be•fnf bulınad!Aı takdirde faıla • 
arttıranın taabhOdft baki kalmak üzere 
ikinci arttırması 7 /7 /938 perşembe günü 
saat 14 den 16 ya kadar devam olunacağı 

f.IOLANTS[ BAN~ 
; UNiNY. 

ve en çok bedel verenin üzerine kati sa
tı,ı yapılacağından talip olanlann kı:r-

meti muhammenesi olan 800 liranın yüzde 
yedi buçuk Ura pek alı:çesile 937 /471 na. 
maralı dosyaya müracaatları ve tanzim 
edilen prtname berkesin görebileceti bir 
mahalle talik edllmft oldllğundan alAka. -------------
daranın malftma olmak iizere ilAn ola. 
nur. .(V. P. 11220 

Kelepir 
Şişlide Bozkurt caddesinde 6 No. lı An

saldo apartımanmın yanaı 24/5/ISI talı 
günü saat 14 de açık artırma lle ve dlAer 
yarısı da doirtıdan doğruya mutuarrıfı 

tarafından satılacağından fule malfunat 
istiyenlerin 24 Niaan 938 taribll Cumba. 
riyet gazet~sinin 11 inci sayfasmdaki res
mi ilanı okumaları ve Galatada lzmirlioğ. 
Iu hıınında 6 No. lı avukat yazıhanesine 

müracaat etmeleri. L(V. P. 11226).j 

lıtanbul ıullue 3 üncü hukuk maJıkeme. 
ainden: 

Marika Amelyo tarafından BeyoAlu Ala 
hamam 60 No. da S cil dafret!e mukim 
Sokrat aleyhine mahkemembin 981/38' 
numaralı dosya ile açılan boşanma dava. 
sın da: Dava arzuhali ilAnen teblil edilmiş 
ve 21 /6/938 salı saat 1' tahkikat dnü 
tayin kılınmış olmakla mmnafleyb Sokra. 
tın mezk6r ıün ve saatte mahkemeye gel. 
mesi veya bir vekili kanuni göndermesi 
ve aksi takdirde hakkında gıyap kararı 
fttfhaz edllecelf teblUt makamına kaim ol
mak üzere ilAn olunur. .(V. P. 2448); 

,. Kemani Bay S A D i, Her pazar ~, 

ÇUBUKLU Gazinosunda 
btanbul ve Bolu hılkınm !bütün zevklerini oqayan ÇUBUKLU 

GAZiNOSU, bu yaz, memleketin çok kıymetli SAZ HEYETt ile hafta
lık pr<ııcıamlanna ba!l•mrştlt'. Her puar ayrrca Anadolu SAZ HEYETİ 

birliği ile MlLL! OYUNLAR temin edilmiftir. 1 
Metbur ÇUBUıtLU Haaan bey •uyu, uyın mü!terilerimize paraaz 

'fttUir. 
Fiyatlu herket için elveritUdir. Serviı ve koolor mUkemmeldir. 

' • 
İst•ıııbul Belediyesi ilanları 
1 - Umumun yeyip içmesine, yabp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, 

ellenmesine malısua lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyha
ne, ban. otel, hamam, afnema, tiyatro, bar, dansing ve bunlara benzeyen yer
lerde belediyece musadd&k fiat tarifelerinin bir anda göze çarpacak surette iri 
harflerle ve en az 35 j55 ebadında büyük levhalar halinde yazdırılarak bu mü. 
essetelerin kap:ılarm& ve iç taraflarmd& mttııasip bir veya icabına göre müte
addid yerlere asılması ve bu tarifelerin ki1ç(1k matbualar halinde ayrı ayn her 
masa üzerinde bulundÜrulması, belediye zabıtası talimatnamesinin 525 inci 
maddesi mucibince mecbımtdir • 

2 - :U:UNddak fiat tarlfesl olmıyaıı veya bunları blrincl fıkrada gösterilen 
şekle göre kapılara ve diğer icab eden yerlere asmayan ve masalar üzerinde 
bulundurmıyan ve tarifeden fazla. ücret fstiyen bu gibi müesseselerin sahipleri 
umuru beledi~ye müteallik alıkAmı cezaiye kanununa göre cezalzdınlacak. 
lardır. 

3 - Yaz mevafmi dolayısfyle bilhassa sayfiyelerde halkın serinleme1t ve 
dinlenmek Jhtiyaclle tehaclbn göstereooği bazı mesire ve bahçelerle plajlarda 
yukarda yazılr hususlara riayet etmiyen müemıeeeler görüldüğü halde derhal 
en yakm zabıta merkeziiıe veya belediye iktısat işleri müdürlüğüne keyfiyeti 
haber vermeleri AY.Jll beımtehrllerdeı:ı rica olunur. (2947) 1(B) 

Yangın emıuında itfaiyenin caddelere serdiği hortumlardan dolayı otomo • 
bil, kamyon, otobO.B ve araba gibi vesa.itinakliyenin yollarma devam edemedi. 
il D&2IU'l dtkbte aimarak itfaiyece hortumlar& mahsus köpriicükler yaptml· 
mJtt,Jr. Badema. yangnı vukuuııd& vesaitinakliyeiıin itfaiyenin göatereceğl yer
lerden ve hortuml&rm Uzertne kona.ca.Jı: köprücüklerdcn geçerek seferlerine de. 
vam etmeleri !Usumu llln. oltmUr. (B) , (2926) 

lnkıli.p mUrıe ve lr:tltUphaııeai için erkek veya kadın iki memur almacaktu'. 
ŞARTLAR: 

1 - :rtırk olmU. 
2 - Orta tabmUnl ilimal et:m)f bulunmU:. 
3 - .A.lkerlik vutfeliDl ifa et.mit olmak. 
4 - Fransuca, ingiliJICe 'V91& almanca llunlarmdan birini bilmeli. 
IS - D&ktilo4& mOma.reaeal bulunmak~ 
Altm11 lira tıcretll bu vazifeye talip olanların her gün öğleye ka.da.r, aıh· 

tiat n.porlarr, hUIDWı&l ve&ikalarr, gehadetname ve:v.a tasdiknamelerile Beyazıt. 
ta mise mi1cl\\rl111UM IDAnou.tl&rı. 

· lmtlhan 25 Mayıs Ç8.!'§3.mba. gilnü saat 10 da yapılacak.· (B) (2927>. 

Belediye ve huaual idareden müte§ekkll malıa.llt idare em.ekli ve ök8üzleri
JılD. 938 yılı biriııci altı af.ilk J.oklamalarmm almmaaına 18.5-938 gününden 
itibaren batlamıttır .. 

Aylık aahiplerlnhı Qoldurtaca.kla.n: ilmUhal:5erlerle nüfus belgeleri, aylilC 
nmnl eenecli ve cUııl&ııla.rı ve birer foto~arile beraber yoklamalamu yap· 
tırmak ve yeniden verilecek aylık cilzda.ularmı almak üzere Zat İ§leri Müdilr. 
lüğüne müracaatları. .CB) (2923) 

Emircbd& Muvakkithane 1ekağmd& 53 
metre murabbaı Y.ol fuluı 
Kumeli kavajmd& Kavak cac14eliııde' 
N. dükk!n. 
Rumell bvafında Kavak caddesinde 3 
No. dtlkkln 
Anadolulılla.nnd& Set üstü aokaimda 
Muk&.Hi Sinan Et. nıelctebl 
ÜskUdarda Ha)'roddiıı ÇaVU§ mahalle -
siııtie He.peddlıı Çawt mektebi 
Beykol4& Şübı Kaya Clddelinde 2 No. 
lı dükkan · 
Btlytlkdere BtlyUkdere caddcwlnde 219 
N. lı dükkan lcarp1nıt!a 225 metre mu. 
rabbaı arsa 
BüyUkclerecle BUyQkdere C&dd~de 209 
No. h kahve ka!'f!lmda lM =etre mı&
rabbaı arsa 
8llyWcderedt BtlyUk4enı ea4d•inde 
a N. dUkkh brtıamda 85 metre 
murabbu ar1& 
BilyUkderede BüyükdeN caddetlnde 
tulf& fabrikur k&111ımda ,ol fazlası 
BtiyUkderede Kaltıs «;artl8mda 90 N. h 
kahve kal"§ısmda 61 metre murabbaı ar. 
I& 

Boyacıköyünde Hekinıat& ııokağmda 
4,67 metre murabbaı yol fuluı 

Senelik muhammen 
kirası 

24 

36 

30 

ıs 

1fi 

10 

13 

15 

1lk temina.tı 

' S 

1,80 

3,60 

2,70 

2.zrl 

4,50 

l,SS 

1,18 

1,13 

5,25 

0,98 

'1,13 

Yukarda. eemtf, aenelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 939 ee
neai Mayıs eonuna kada.r ayn ayn kira. ya ve,rilmek üzere açık arttırmaya k<>" 
nulmuetur. Şartnameleri levazım müdür Itığünde görülebilir. istekliler hizala.rw 
da pterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23.5.938 Pazartesi 
gOnil eaat U de Daimi Encümende bul unmaltdtrlar. (i) (2408) 

oı, Doktoru 

Necati PAKŞi 
Hast.Wnıu berıün abab .... 

10 dan akpm 19. -- lsabaJ eder. ........... ~ .... ,, ... 
18 e· lcadar parauzchr. 

Adres: Karaköy Tünel aıe,-clam, 
Tersane cadcleai batmcla No. 1/2 

ZAYf - Ziraat 1)anltası fstanbul şubeıf
nin 10625 numaralı cüzdanlle olan mua-

melemde kullandıftm tatbik mfihQrilı11il 
kaybettim. Yenisini yaptıracağımdan bü1'

mü yoktur. 

Kasımpaşada Zincirliku:ruda 186 J'lO
Bergüzsr Raven( 



& HABER - 7\ftsam poatuı 

;;:::;::==================~=-=-=--~~~------=~~::= 
Satılık otel eşyası 

ilan 
Begofla dördüncü •rılh hakak mahkemesinden: 

Mahcur Demosten Halasın vasileri tarafından idare edilmekte olan Berilan~ ı 
.ıtelinln tasfiyesine ve eşyalarının satılmasına karar \'erilmekle Beyollunda Ye. 
nedlk sokağında bfiyfik Beritanya otetltıin eşynlnrı açık arttırma suretfle 21 / 
5/938 tarihinde saat H de satılacakbr. 1steklllerln yukarıda gösterilen gün H 

'aatle mahallinde hazıt huhmmıılıırı ilan olunur. (V. P. 2U9) 
:.ırm ...................... ....................... 4 

Devlet Demiryolları ve , Limanları 
işletme umum idaresi ilanları 

J atanbul • t:dime kı•mrncla yolcu gruptanna tenzilat 
ı Haziran 938 tarihinden itibaren;en a.,.c:ıağI on kişi ücreti vermek ve gidi§ 

dönüş bileti al.ınak şart.ile Strkecf • Edirne kmmında ıseyahat edecek yolcu 
gruplarma gidiş • dönüş için yalnız gidiş ücreti alınmak ıruretile yarı yarıya 
tenzilat yapılmıştır. Bundan b~ka yirmi bir kişiye mukabil bir. ve daha fazla 
kişilik gruplarda da b,eher yirmi bir kişiye bir yolcu Ucreti daha. tenzil e<lilir. 

Dönüş biletlerinin meriyet müddeti iki aydır. Bu müddet dahilinde olmak 
mere gidişte 'Ç'e dönüşte istenilen istasyonda istenildiği kadar tevakkuf edile
bilk. 

Fazla. tafsilat için istuyonlara müracaat edilmeJidir. (1529) (2969> 

. Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 grup malzeme 
her grup ayrı ayrı ihale e<lilmek Uz.ere 26.5.1938 perşembe günU saat (10,30) 
on buçukta Haydarpaşada gar binası ic;indeki satrnalma komisyonu tarafm
dan açık eksiltme ile satınalınacaktrr. 

Bu l§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında yazılı 
muvakkat teminaUarile birlikte eksiltme gUnü sa.atine kadar komisyona müra. 
caatları rnzımdrr. 

Bu i§e ait ıartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon ta.ra.fm. 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

J - 5000 kilo muhtelif eb'atta austalık çelik muhammen bedeli 2287 lira 
75 kUl"U§tur. Muvakkat telll.inatı 171 lira. 59 Kr. 

2 - 2680 kilo muhtelif eb'atta yay için çelik tel, 2500 kilo muhtelif eb'at
ta demir tel ile 1000 kilo soba teli muhammen bedeli 2084 lira 50 kuru§ mu
'\"Rkkat teminatı 156 lira 34 kuruştur. 

3 - 95 adet muhtelif eb'atta flan§lr ve ambuva.tma.ıılı v&DA Ue 50 adet 
ambuvatmanlı dökme boru muhammen bedeli 2452 lira. 75 kuruş muvakkat 
teminatı 183 lira 96 kuruştur. 

4 - 6000 metre ince Amerikan bezi ile 6000 metre katm Amerikan bezi 
muhammen bedeli 2100 lira muvakkat teminat 157 1/2 liradır. (2606) 

Muhammen bedeli 11905 Ura olan 49 adet muhtelif baskilller 13.6.1938 
Pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında 

satmalmacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 892,88 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia mUtea.hhltlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
saat 14:.30 a kadar komisyon reisllğine vermeleri la.zımdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire~inden. Haydarpaşa. 
da t escfüim ve se\·k ~eflii!in<l~n dağıtı1 n cakt1r. (2739) 

21 MAYIS - 1938 

--~----- -- --- ·- -- - - - - -- - -- ----------- ---- -- - - -
--·-------~----------··-·- -- --------- -- -- --- - . - -· ·-- ·- - .... _.. -·· -- - . -- - -

292 MAR'RIZ DO POMPADUR MARKİZ DÖ PAMPADUll 289 

----------------------·----------vap .. erdi, hala kuvvetli olan kollarrru 
bu hafif yükü kaldmp ve maksadına bu 
kach'1' kolaylıkla erişeceğini düşünerek, 

)Üyilk bir sevinçle doktorun refakatin • 
de, malftm eve dcğru yürüdü. 

Bu srrada dok:tor lda, şefkatli bir ta~ 
vırla genç kızı azarlıyordu: 

- KUçük yarama.ı t. Burkulma tehli· 
keli bir §CY de ola.bilir, bunu biliyor 
musunu1J? 

Hizmetçi kıı da ıikiyetanm bir 1%• 

tırapla: 

- Ah! Doktor, doktor 1 öyle müt4 

mi1 ağnyoır kit.. Çok rica ederim, ma
damla meuuı olun J. 

- Tabii mcıgul olatağnn .. Siz iıtira 
hat edin .. Merak ctmeğc lüzum yok .• 
Ben buradayım .. 
Bu aralık üçü de eve ginnj9 olup 

dar bir koridorda bulunuyorlatdr. 
Şair: 

- Matmazeli nereye bırakayım?. 

Diye sordu. Doktor da: 
- Liltfen buraya.. 
Cevabını vererek bir kapıya doğru 

yürüdü. 
Fakat yaralı kız heyecanla bafırdı: 
- lfoyır 1 Hayır! Buraya değil, dok

tor .. Yuka n ya !. Yukarıya.. Madamın 

odasına t. 

Doktor devam etti: 
- Canım, size söyledim ya.. Madem 

ki ben buradayım, korkulacak bir fCY 
yok .. 

- Ne oluraa olsun l Ben crade ol
mak.. Görmek istiyorum.. Çok rica e
derim, mösyö, beni yukanya.. Mada
mın odasına götilriln 1 

Doktor, aç.ımş oi::tuğu kapıyı tekTar 
kapayarak : 

Ahi Küçük inatçı: 
Diye mmlc!oııdı, Krobiyona dönerek 

nave etti: 
- Sizin alicenapl•ğmızı suiistimal 

ettiğimiz için cidden mahcubum .. Lilt· 
fen bir kat daha çrkın .. Ah! Şu kadrn
Jar ! Şu kadınlar! 

H4:define cri§mek Uıcre bulunduğu· 
nu hissettii'. i için kal'bi §iddetle çaırpan 
şair: 

- Rica ederim, dedi, bu benim için 
bir 1ahmet değil .. Nereye isterseniz ora 
Ya çıkanm. 

tık kata geldikleri zaman, önde yü
ri.iyen ihtiyar doktor biır kapıyı açtı ve 
Y..rebiyonta canlı yüküne yol ftrdi. 

Şair, bir idare kandilile hafifçe ay
dı:nlanmıı otan bir yatak ıexll-ısmda bu
lunuyordu. Hastanın ıtııktan rahat!JZ 

olmamaıı için, bancuırlar kapattlmı~ ve 
perdeler indirilmişti. 

Doktor bir koltuk ya.Jdatbrdt ve 
Krebiyon himıetçi km bu koltuia bı· 
raktr. 

Kendi ıztırabrnı unutan ge.nç kız mü
temadiyen mınldaıuyordu. 

- Madama bakın, dokt~1. Madama 
bakın!. 

Fakat doktor, sakin bir tavırla, hiç 
acele et?OO:len. bir sandalye alarak genç 
kı%ln önüne koydu ve onun itirazlarma 
rağmen, ancak bacaıklannı sandalyeye 
uzattrktan sonra hastayla meıgul clmeı 
ğa karar verdi. 

Büyük karyolaya yaklaşarak perde
leri çekti. 

Krcbiyonun nazarfr:1TX derhal o tara
fa döndü. 

Karyolada çebresi aapsan kuilmiş 

ve yanaktan çukurlaıınıı elli yaşlarında 
bir kadrn hateket~iz yatıyordu. Eğer, 
ara sıra, göğsü inip çıkmasaydı bu ka
dmm bir kadavradan farla olmazdı. 

Bu kadının gözleri kapalıydı ve ta· 
kallils etmi1 olan dudakfanndan kanlı 
bır ialya sızıyordu. H•ılta inlemiyordu 
ve baygın görünüyordu. İhtiyar doktor 
onun dudaklarını araladı. Dişler asabi 
bir şekilde s:lafnuştı. 

Doktor, hep ayni sakin tavrite, ace· 
le etmeden, metodik blr şekilde, cebin· 
den bir iletle küçük bir §~ çtkardr, 
bu şi~edeki ilaçtan birkaç C:cıı:Ia ka!ı

ğa döktü ve ~ire dönerek: 

Maamafih, Krebiyon, h-'-.-! durmuyor
du •. Noenin hiçte rüya görmediğini an· 
Jadığt o günün akşamında, ortalık' ka
rarınca, küçilk soka~ gitınit ve esra
rengiz evin etrafını büyük bir ihtimam
la tetkik etmiıti. 

Krebiyon, gece, bu eve gizlice girme
tıin imkbs1z bir şey olduğunu daha ilk 
naııarda anlamrştr. 

GörilnüJte, evin sokağa açılan kapı
ı,ndzın. başka bir methali yoktu ; bu evin 
ııığrnda ve solunda, hemen hemen ay
ni şekilde iki ev daha vardı; evin at1kasr 
iıe duvara kadar dayan.an bir arsaya 
nazırdı. 

Bu tarafta, ne kapı, ne de pencere 
vardı; duvarda iki, üç dar ve ,Jçak delik 
'IÇtlmıttı ve bunlar da sağlam demir çu
buklarla, haç teklinde çaprazlanmıştr .. 
·Bu cihetten yaprlacak bir iş yoktu. 

İçeri ıirmek için, muhakkak ki evde
kilerden birisiyle münasebete girişmek, 
yani ya onu satın almak, ve yahut ta 
kurnazlıkla onun yardımını elde etmek 
lazımdı. 

Eğer Krebiyon, yirmi ya§ genç olsay
dı, küçük hizmetçi km kandırmakta 
asla tered<lüt etmezdi. Fakat pir, pek 
ala itird ediyordu ki, yap, ayya§lrk if'a.. 
de eden çehresi, zarif olmıyan tavır v.e 
hareketi, hülasa bütün bunlar, aıcı bir 
hezimetle neticeleneceği muhakkak o
lan böyle bir çareye baş vurmasına mi
niydi. 

Binaenaleyh, yapılacak yegane i§ 
içerdekilerden biriıini parayla elde et
mekti. Ve, madem ki işin içine para gi
riyordu, Krebiyon, bütün emniyet ve 
stilnlnetini buluyortdu: Şair gayet filo
zof, bir insandı ve paraya hiç bir şeyin 
mukavemet etmediğini biliyordu. Diğer 
naftan, icabmda, lüzumu kadar para 
bulacağından da emindi. 

Filhakika, Krebiyon, projeleri hak -
kında mösyö dö Turnemi habertlar et
menin ve endişeleriyle şüphele.rini O· 

na açıkça söylemenin, kendisi için bir 

vuife olduğu fikrinde;ıfdi. Fakat uzun 
uzun dü§ündükten ıoinra, bundan vaz 

geçti. 
Mesla, d'Etyol karşısında duyduğu 

şüpheler ıre tiksintiye bcJl%er hlaler 
duyduğu için değil, bilakis Janın hakiki 
babasında gördüğü yüksek meziyetler 
onda bürıtKtkar bir sempati tevlit celi-
yordu. 

Fakat Tumemin ciddi hal ve tavrı 
altında gizli olan nllıniltenaht tefkati 
bildiği için, onun ne bilyilk bir ümitsit:· 
lik ve teessür içinde bulunduğunu an· 
lıyor ve ona, daha korkunç bir ~ 
hayyalle netfoelcnmcti muhtemel sah
te bir sevinç vermek istemiyordu. 

Fakat Krcbiyoa, onda yanlzı bir ümit 
tevlit etmek istememekle beraber, ica· 
hında, onun parasından istifade etme.. 
ğe karar venni§ti. 

EM.sen, henüz buna ihtiyacı yolttu: 
d'Etyolun vermiş olduğu bet yüz: altı
nın mühim bir kısmı hall duruyordu ve 
unutmamak lazundır ki bu para o devir
de çok mUhim bir meblağdı .. 

Binaenaleyh şair, estW'engiz eviıı sa
kinlerinden birisiyle münasebete giri§· 
menin yoUanm arıyor, ve vaktinin mü
him bir kısmım, evin tam Jaı.rıraında 
bulunan ve bir defa daha girmiş oldu
ğu kUçük meyhanede geçiriyordu. 

Diğer taraftan, Noe de, her ne ıe· 
heple olu~Jı olsun, küçilk eve yaklq • 
mamak için şairden emir altnl§tl: Bu 

kUçUk sokak, her zaman tenlıa ıc:llduğu 
için, şair, evde bulunanlarm, Noenin bir 
defa yakalanan sarhog olduğunu anb
yarak güphelenmelerinden ve ona göre 
tedbir almalarından korkuyordu. 

Kendisine rasat yeri vazücsini ıö· 
ren bu meyhneden, Krebiyon ilk günü, 
hizmetçinin dıJaırıya çıkarak eeza dille· 

kanma gittiğini ve, bir gün evvel oldu• 
ğu gibi, gene paketler ve §işelerle geri
}'e döndiiğünü görmüş ve ona yaklaJ • 
mak üzere münagip bir sebep bulmaia 
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·--- Otonıatik 21 mayıs 938 cumartesi al:~~~. 
TAKS i m Telef on santralı 

22 numaralı otomatik Dahili ve Şehir TELEFON SANTRALI Belediye Bahçesi 
Büyük b ir G ala ile açılıyor 

Çalgn Heyeti : 

S. S. C. 1. Lenlograd ( Krasnaya Zarya) 
fabrikası mamulAtındaodır 

Keman: Nubar, Necati, Cevdet, 
Kemençe: Sotiri, Aleko. 
Kli.met: Ramazan, Şeref. 
Piyano: Şefik, Y orgİ. 

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

Mükemmel surette montaj edilmiıtir. 
Banco: Abdi, Cemal, Şevket, 

Kanun: Ahmet, İsmail. 
OKUYA!'JLAR: Ağyazar, Yaşar, Celil, Hamit, Yahya. 

Mekanizması fevkalade çalışmaktadır. 
Bütün lakımile birlikte satılmaktadır. 

Bayan okuyucular: Mahmure, Afitab Fahriye, Radife, Dürdane, :Ayda, 
Mahmıne~nses. ~' 

Mufassal malumat almak için: 

BestekAr: TANBURI SALAHADDiN 
Bu büyük çalgı heyetini bir arada topla mağa muvaffak olan müessese sa

yın §ehir halkını memnun edebilirse sevine duyar. 

TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 

Telefon= 43703 

EEKZA'MDıı,rı 
On binlerce kişi gibi siz de kul· rr,1 \ 
lanrruz memnun olacaksınız. -c'1.~ .\J 
HOROZ markasın.- dikkat. ~ \ \J 

uııanmız. Binlerce hasta'1 kurtarmııtır EeZ<lneıerden ısteviniz. ı 
o~~t 

Ek•lllk, Şlfklnllk ve yanmalarını 

giderir. Ağızdaki kokuyu, tatstzlığı ve dilinizdeki paslı· 
lığı defe"ler. Mide ve barsaklan alı§txnnaz. tştiharuzı ve 
sıhhatinizi düzeltir. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla müşabih isim
lileri ve taklitleri israrla reddediniz. 

Dr. ıri:ı Kayr-;-ı Türk Hava Kurumu 
B ü yük Piyangosu 

Basur memelerinin ANTlVlRUS ile tedavisi iç ve~ basur memelerinde, basur 
memelerinin her tilrlil iltihapları .. '1, c:erahatlenmi~ fistüllerde, kanayan basur 
memelerinin tedavisinde daima muvaffala yetle şifayı temin eder. 

SARK tsPENÇ.lYARt LABORATUARI T. 'A. Ş. 

ye kadar Belediye. Binbirdirek Nuri· 
conker sokakta Aslaner apartıman 

No. 8-10 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

Röntken Mütehassı~ı •- rr ı 
Hergfin öğleden sonra saat 3 ten 7

1 Bunda.'1 başka: (15.000, 12.000, 10.000) liralık ikramiyelerle (10. &L-u::m ı 
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----------------------------~· vakit kalmadan, kız içeriye girerek ça-
bucak kapıyı kapamıştı. 

Bu ffl'satı kaçırdığından dolayı, şair, 
kendi kendisine bir kaç şairane lanet 
savurmuş ve gelecek fırsatta muhakkak 
eurr.tte istifade etmeğe karar vermişti. 

Ertesi sabah, hizmetçi lkız tekt'ar dı
ıarıya çıktı ve şair, bu defa, ona, ecza 
dükkanından çıkar çıkmaz yakla§maf a 
karar verdi. 

Falbt bu defa da muvaifak olamadı. 
Çünkü hizmetçi bm-ıen bir an sonra, 
ih~iyar bir aldanun refakatinde dükkln· 
dan çıktı. :Bu ihtiyar adam ağır ağır 
yürüyordu, bir din adamı gibi siyahlar 
giymi§ti. Fildişi aıaııptı bir bastooa daya
nıyordu ve genç kadının kendisine ver
diği izahatı tasdik eder gibi, başıru sal
lıyordu. 

, Hizmetçiyle yanındaki aldam, gizle
necek bir ıeyleri olmıyan insanlar gibi 
gayet tabit bir yürüyüşle yürüyorlardı 
Hatta hiı:mctçi ikız yanındaki adama 
"doktor,, diye hitap ettiğini, !"lirin ha
fifçe duyabileceği bir şekilde, yüksek 
aesle konu§uyordu. 

Her ne olursa olsun, bu defa da mu
vaffk olamıyan §air, gene hiddetle mı· 
rıldanarak işine mani olan doktora bir 
haıyli lanetler okUdu ve artık gelecek 
sefer bir §eyler yapabileceği ümidiyle 
tekrar meyhaneye gidi. 

Takriben bir saat sonra Krebiy.cn, 
kapının tekrar açıldığını gördü ve dok
tor dışarıya çıkarak ağır adımlaırla u
zakla2ırken, hizmetçi kız da zarif bir 
reverans yaparak kapıyı kapadı. 

O gün ba~ka bir hadise olmOOı. 
Ertesi sabah, kapı bermutad, gene a· 

çıldı ve hizmetçi kır, yüzüntdcn besbelli 
olan büyük bir heyecan içinde, dııarıya 
çıkarak, mutadı hilafına, kapıyı bile ka
patma.&ın, ecza dükkanıa doğru koı· 
mafa batladı. 

Krebtyon da derhal meyhaneden çık
tı, fakat hizmetiçinin çehresindeki en· 
iliJeli her.ecanla, kaP.ınm açık bırakıl-

ması gibi gayri tabii bir ihır.ıaü &ördü
ğü için, kendisini bu ka1dar alakadar 
d:len hastanın, bir f el.filcıete mi maruı 

kaldığını, endişeyle kendi kendine sor
du. 

Şair, tereddütle olduğu yerde dura
rarak, hizmetçinin bu unutkanlığından 
istifade edip esı:ıaırengiz eve girmeyi 
düşünürken müthiş bir çığlık duydu. 

Bir sevki tabiyle başmr, sesin geldi
ği tarafa doğru çevirdi ve yerde yata
rak kıvranan hizmetçi kızr gördü. 

Bunun üzerine, bir an bile tereddüt 
etmeden, ileriye doğru atıldı ve bir kaç 
adımda ,inlemekte olan genç kızın ya
nına geJdi. 

- Doğrusu, diye düşündü. Bu kaza 
pek isabetli oldu, çünkü bu sayede, bu 
güzel yEWruyla münasebete girebilect> 
ğim. 

Bu dü!Ünce üzerine şair, mahcup bir 
vaziyette kızararak kendisine teşekkür 
eden kızı kollan arasına alarak yerden 
kaldırdı ve sonra, onu yavaşça yürüt
meğe çahıtı. Fakat hizmetçi kız, dah; 
bir adım atınağa teşebbüs eder etmez, 
~reni bir ıstrap çığlığı koı:oııdı ~ çehre
si sapsan kesilmiş ve baygın lbir halde, 
kendisini .onun kollcmna tcrketti. 

Kre'biyon da, adeta kafasını kaybede 
ı~k acıklı bir tavrrla mırıldandı: 

- Aman ya Rabbim ! .. Y'ı<ıvaş, mat
mazel! Haydi! .. Biraz gayret t. Rica e
derim bayılmayın. Aziz matmazel!.. 

Hii'metçi kız, bu ricayı duymuş ve 
~airin sıkılganlık ve şaıkınlrğıru anla
mış gibi, gözlerini açtı ve inler gibi mı
rrld~dı: 

- Ayağım!. Ayağım!.: Ah! .. Müt
hiş bir acı duyuyorum!.. Sizi rahatsız 
etmek istemem, mösyö, beni yere bıra· 
Jun, ayakta durmama imkan yok!. 

Krebiyon kendisinden istenen ıeyi 

yaptı .. Bir taraftan da teselli edici söz
! er söyledi ve güzel hizmetçi kızın çeh
I'esinde beliren hakiki bir ısttrp ifadesin
den, gayri ihtiyıaıri teessür duydu 
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göz yaşları döküyor ve inliyordu: 
- Ne felaketi Ya Rabbiml Ne fe-

1iketl .. 
· - Fazla bir şey değil, matmazel.. Bi· 
raz cesaret .. Her halde küçük bir bur
kıılma .• Biraz sonııaı geçer ... 

Zavallı kız ayni şikayetamiz tavırla 
inledi: 

- Bu felaket yalnız benim başıma 
ıelse ne ise .. Fakat, madam! .• Zavallı 
~adam! .. Korkunç bir buhrana tutuldu. 
Doktor bunu zaten tahmin etmişti ... 
Ben de aptal ıgibi yaralam>cak zaman 
buldum .. Halbuki bir tek dakika bile, 
madam için meşum olabilir.. Ne fela
ket!..' Eczıacıya kadar, iınkaru yok gide
tniyeceğim .. Ne yapmah, ya Rabbiırı?. 

Ne yapmalı?. Efendim de evde değil.. 
Eğer madamın baıına bir felaket gelir
ille kovulacağım!. 

Ve kızcağız, bu sözlerle beraber d.cğ
rııldu, yürümeğe çah§tı, fakat muvaf -
fak ol<mladı; boğuk bir inilti kopardı 
ve tekrar, düşerek hıçkırdı: 

- Yürüyemiyorum .. 
- Fakat, matmazel, rica ederim, bu 

kadar üzülmeyin. tyisimi bu eczacıda 
ne yapılacağını bana söyleyin!.. Ma· 
dem ki siz yürüyemiyorsunuz, ben gi
derim. 

- Bu iyiliği bana ytıpacak ımısınız? 
Oh! Sizi benim yolum üzerine hiç şüp
hesiz Cenabıhak gönderdi.!.. 

- Hadi, güzel yavrum.. Madem ki 
tehlike mühimdir, ne yapmam lazım 

geldiğini çabuk söyleyin. 
- Yapılarok şey gayet basittir. Ma

dem ki bana iyilik etmek alicenaplığını 
gösteriyorsunuz .. Bu cezacıya gidin ve 
t'1hmin edilen buhrana ait ilacı alrreğa 
geldiğinizi söyleyin.. Bu ilacın hazır 

olması lazımdır .• Hatta, belki, doktoru 
da orada bulursunuz. Taniyelerinin ne 
suretle yerine gcirildiğini bizZ<">t gelip 
görecegini vaadetmişti.. O zaman onu 
da beraber getirirsiniz., 

Krebiyon fazla ıdinlemeden: 
- Pekila gidiyorum!. 
Dedi ve hep inliyen hizmetçi lan 

yalnız bırakarak, bütün hızilc cezacı 
dükkanına koştu kapıda, bir gün evvel 
hizmetçiyle beraber gördüğü ihtiyar 
a<lama çarptı. · 
Şair, birkaç kelimeyle, vuku bulan 

kazayı ve hastanın maruz bulunduğu 
büyük tehlikeyi izah etti. 

İhtiyar doktor, heyecan ve endiıe 
ifade eden nidalar kopararak derhal 
§=lirle beraber yürüdü. 

ikisi birden yaralı kızın yanma cel 
ıdiler ve hizmetçi, doktonı görünce, el- l 

ltrini göğsü üzerinde kavuşturarak ba
ğırdı: 

- Çabuk! Çabuk 1 Doktor, madam 
pek fena bir halde!. KO§un !. 

Doktor cevap verdi: 
- Fakat, yaVTum, 6izi böyle brak 

kamam ki .. 
- Ah l Doktor, yalvarırım size, be

nimle meşgul olmayın .. Gidin gidin .• 
Eğer mösyönün tagayyübü esnuın

da bir felaket vuku bulursa. bunu ken
dime aifedemem:: .• Mösyö o kadar iyi 
bir insan ki! Onun için ne büyük biz: 
teessür olur! .. 

Doktor: 

- Ne münasebet canım, dedi, çok 
tükür tehlike hemen bu anda ölümle 
neticelenecek kızıdar büyük ldeğil ! Hadi, 
gösterin bakayım, JU ayağınızı .. Aman J 
Adam akıllı titmiıt Burada kalamaz. 
sıruz .. 

ihtiyar bu 6Özlcrle beraber Krebi: 
yona dönerek ilave etti; 

- Mösyö madem ki tali, bu kadlııt: 
büyük bir isabetle sizi yolumuz üzeri
ne çıkardı, alicenaplığınızı biraz daha 
yardımımıza hasredin .. Çok ria ede
rim, bu çocuğu, ıura.cıkta .. 1ki adim 

ötede bulıunan eve kadar götüımı~ 
bana yardrm et:lin. 

Şair: 

- Fakat maalmemnunir.c! ıdi,r.c cc .. 


