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BliyüTc Şefimiz 'Atatılrk bir a.<ıkcrt manevra es-H.a.,ııma ... 

Atatürk 
Mersinde askeri 
teftiş ettiler 

Menıln, 20 (A.A.) - Büyük Onderl- edilemiyecek derecede bilyilk ve cotkun 
• m1Jı ReislcUmhur Atatürk bugün saat ~sterilerle istlk~al edilmiglerdir. 

13 de hwıusi trenlerile gelerek Mersine Atatürk huzurlarmda yapllan ukerl 
ıere! vermiglerdir. kıtaatm geçit resmini alA.ka ile takip 

buyurmuetur. Ve gördUklerl intizam ve 
la\lnon9!...ID?ay ~~~U- ~ . ....,, ~ 

tun hUkQmet erklnı aakerl Jataat ve 
etmltlerdtr. 

memurin, parU ve milli tegekkilller meıı 
KIZ ve erkek talebeler geçit resmine 

suı:>lan, mektepliler :ve caddeleri dol- lgtirak etml§ ve heyecan ve derin sev. 

duran binlerce halle tarafından tasvir ~ Devamı 12 incide 
1 -l------------------------------~~----~------

Yeni teslihat 
programımız · 

HUkftmete 125,5 milyon liralık taabbUde 
girişmek salAbfyetlnl veren IAylba mecliste 

Deniz ve hava kuvvetlerile sahil 
~ataryaları takviye edilecek 

Ankara., 20 (Hususi) - Milli 
mtidafaa ihtiyaçları için taahhüde gi
rişilmesi hakkındaki layiha Müdafaa 
ve Bütçe encümenlerinden geçerek 

Meclis ruznamesine alınmış, encÜmen. 
Jerde mUstaceliyetle müzakere edile
rek .kabul olunmuştur. 

Kanuna göre Milli Müdafaa 
ihtiya!;lan için 125,5 milyon liraya 
katlar bono Gıkan1acaktır. Her sene 

ödenecek miktar 12,5 milyon lirayı 
geçmiyecektir. 

125,5 milyon · liranın ka.l'a., deniz, 
hava ve askeri fabrikalara ait muhte-

lif hizmetlere tevzi sureti ve senelik 
tediye miktarının bu teşekküller ara

sında. tarifi Vekiller Heyetince yapı
lacaktır. 

Milli müdaf aamıza. ait . hazırlanan 
_.. Devamı 12 incide 

Şirketin satın alınmasına dair muk'avele 
pazartesi günil imzalanıyor 

Ankara, 21 (Hususi) - İstanbul Mukavele imzalandıktan sonra derhal 
Elketnx Şfrketinin hükumete devri için tesellüm işine başlanacak ve bu mese • 
yapılmakta olan muameleler Ditmiş gi. le de temmuz başlangıcına kaklar ta-
bidir. Mukavelenin pazartesi günü im- mamlanacaktır. 

zalanacağı tahmin 'edilmektel:Hr. Elektrik Şirketi, beş sene müddetle 

Satın alma işi - evvelce de yazdığım 
gibi - 11 milyon lira üzerinden ve yüz
de S faize tabi olarak ödeneccUc, bu pa

ra §İrkcte 20 sene zarfında tediye edi
lecektir. 

Nafia Vekaletinin emir ve mürakabe
sinde olarak, §Clhsiyeti hülmıiyeyi haiz 
bir umum müdürlük halinde idare edi. 
lecek ve kuvvetli bir ihtimale göre, bu 
müddetin hitammaa belediyeye !devro
lunacaktır • 

Şam, 20 (Hususi) - Şam kadastro
sunda. mUhendis Banos Pcltekyanın 

yilzlerce ermeniyi herbirine beşer li
ra. vererek lskenderuna scvkettiği ve 
bu nevi sevkiyata. devam olunduğu ha
ber alınmıştır. 

Bu ermenilere sııruı verilmekte ve 
kendilerinden tehlikeli Dir oyuna ha.. 

zrrlanınalan istenmektedir. Bu oyun 
da şudur: Antakya mmtakasmda ya. 
rıiacak tescil ve kayıt işlerinde de 
muvaffakıyetsizlik baş gösterirse bu 
?avallı ermeniler vakalar ihdasına. 

b~lıyacaklar ve (Türkler ermenileri 
Udürüyorlar) diye feryad koparmak 
suretile hristiyan rueminin taassubu. 

Çekoslovakgada vahim hadiseler 

.Almanlar hudutta 
tahşidat mı yapıyorlar1 
~~ ... ostovakyanın muhtelif yertefinde"'·Çe~lell 

Almanlar arasında kanh çarpışmalar oldu 
lngiltere 
BerJinden 
mal Um at 

istedi 
Pe.ris, 21 - Londradan bildiriliyor: 
Çekoslovakya.dan dün Londraya ge

len haberler, İngiliz hükfunctinde cid· 
di endişeler uyandırmıştır. Çekoslo • 

vakya hududuna Alman askeri sevki
yatı yapılmaktadır. 

_ Ingiliz sefirinin müracaatı 
Berlin, 21 (A. A.) - İngiltere sefi. 

ri Henderson öğleden sonra hariciye 

nezaretine gitmiştir. Söylendiğine gö

re sefir Almanyanm hududda askeri 

hareketlerde bulunduğuna dair dola -
şan şayialar hakkında izahat istemiş
tir. 

- -... ~ 

Bit Çe7ros'lova~ as7ic»i tayyaresi... 1 i 

Meksikada 
isyan 

Meksiko, 21 (A.A.) - General Ce
dillonun taraftarlan Rio Yerde ile San 
Luis arasınliia şimendifer hattını kes -
mişlerdir. Bunlar ayni suretle tcle!.cn 
ve telgraf hatlarını da kesmişlerdir. 

Hükumet tayyareleri asileri takip et. 
mektedir. 

HABER - Hatırlarda olduğu üzre 
Meksika hükumeti geçenlerde Meksi -
kadaki petrol madenlerinin işletilmesi 

için ecnebi şirketlere verilmit ıolan i 
tiyazları feshetmiş, madenlerin iır.timl 
edilmesine karar vermişti. 

lki gün evvel gelen telgraflar, M 
sika bükfunetinin, petrol 1idtetlerini 

teşvikiyle, Meksikada hazırlanan b 
isyan hareketini meydana çtkaI1dığı 

bildirmişti. Petrol şirketleri bu babc 
tekzip etmişlerdir. 
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Aşk uğrunda casus 
haf ta sürecek çok meraklı bir roman 
Çarşamb~ günü HABER' de 
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Sivasa 
Avrupa işleri 
ve Amerika 

BOyük harbdenberi Amerika Avrupa 
işlerine karşı uzaktan seyirci vaziyetino ... 
kalmakla beraber, bu meseleler hakkında 
daima yakın alaka gösteren bir ~yircı 
olmu.Ştur. Hatta sulhu ve k:ollektit barışı 
takviye etmek ve demokrasiyi korumak 
gibi teşebbüslerde Amerika, uzaktan dahi 
olsa. Avrupa devletlerile clbirliği yapıl
maktan çekinmerni~tir. 

Kellog misakı, 1928 senesinde, Amcri· 
kanın teşebtiilsile imzalanmıstı. üç &>_ne 

annra Japonya Mançuryayı lstilft etti~I 
zaman, Amerika Japonyaya karşı zecri 
tedbir alınmasına taraftarlıkta Avrupa 
devletlerinden daha ileri gitmi~i 7.etrf 
tedbir almamayınca. o zaman Amerika
nın hariciye vekili olan Stimson, kendi, 
adile anılan şu kaideyi vazetmişti: 

''Silah kuvvetile yapılan ilhakı hiç bir 
devletin tanrmaması ... 

Bu, Montrö kaidesi gibi, Amerika dış 
pl)litikasının urndelerinden birini teşkil 

etmiştir. İtalya Ha~istanı istila ettiği 
zaman da Amerika, ayni kaideye tibi 
olarak ilhakı tanımayacağını bildirmişti. 
Esasen milletler cemiyeti de Stimson ka· 
ideSinin ilhamiledir ki Hnbeşi~tanın 1-
Uılyaya ilhakım tanımamak kararını ver 
misti. lspanya ihtilali meselesinde de A
merika, bu harbin A vrupaya sirayet et
mesine maril olmak için kan~mazlık ko
mitesi tarafından verilen kararlara ria
yet ederek !\er iki tarafa da sillh -sat,,. 

maktan çekinmisti. 
Görülilyor ki Amerika Avrupa işlerine 

knrşı uzaktan seyirci bir devlet olmakla 
beraber, yakından al!kadar bir devlet 
siyaseti takip etmis ve bir çok mesele
lerde Avrupa devletlerile de is birliği yap 
mıştır. 

Amerikanın Avrupaya ka?'§ı olan vaziM 
yeti tetkık edilince görülilr ki, bu devleti 
alakadar eden iki mühim mesele, sulh \'e 

dcmokrasidır. Filhakika sulhu korumak 
Amerika dı5 politikasının, demokrasiyi 
korumak da Amerika iç politikasının iki 
ehemmiyetli urndesldir. Binaenaleyh A
merika, Avrupa i~lerile alfilcadar olmak 
karannı verdiği zamanlar, sulhperver ve 
demokrat olan İngiltere ve Fransa ile 
beraber yQrQmQştilr. On senedenberl fn. 
giltere politikasının hedeflerinden biri de 
Amen'kayı Avrupa işlerile daha yakın
dan al!kadar etmek noktasında toplan
mqtı. 

Amerikada da bôyle bir weyan kuV· 
vetleşmekte iken, son aylar içinde Avru
pa politikasının girdiği yeni istihale ve 
bilhassa İOiiltere dış politikasının yerıi 
oriyantasyonu, Amerikayı Avrupa i§le
rlnden utaklaştımıak gibi bir netict ver
miştir.Edenin istif ası, Çemberlaynın ••re. 
alist., politikası, Stimson kaidesine rağ
men Habeş ilhakının tanınması. lspan· 
yaya karşı demokrat devletlerin takip et
tikleri siyaset ve nihayet milletler ooni
yctinin son içtimamdaki müzakereler, 
Amerika kamoyu için birer hayal sukutu 
olmumır. Binaenaleyh Amerika. harbin
fM'dasında. yapılan haksız sulh muahe
delerine karşı protesto olmak üzere. ken
di krtasma çekilerek Avrupa işlerine kar
§J tamamile lakayt kalmıya karar verdi
~i gibi, bugün de Avrupadan uıaklaş
rrı_ıştır. 

İngilizler Amerikanın Avrupa mtsele
lcrile allı.kadar olmasına öteden beri bü
yük ehemmi)'et atfettiklerinden bu ne
ticeden dolayı, Çemberlayn hükümetini 
mcsul tutmaktadırlar. Amerikadan ayn 
Yol Qıertnde yilrQmek Çemberlayn için 
de bir ukde o!du!rundan tta1~'3 ile itilafı 
imzalar imzalamaz. Amerika curnhurre
Jsl Ruzveltfn bU vec;;ye ile memnunivet 
be"arı t"tme~ni . fncr;yjz hac:vE'kiH. Ha~ 
ilhakmm tarumıı"~""' t~wio ohtrak ka~ 

_... Devamı .. ilncüde 

Mücevher hırsızlığı 
yapan kadınlar 

Un~IDteırs:dle ekseırnyetnırnı lka<dloınDaır teşkDB edleın 
bar hay~lYt şebekesn tutuudu 

Şebekeye da1ıü 7>ı1.dın1ardan ikisi 

Son günlerde, Londrada Satantınde, 
Amsterdamda ve Antuerpde büyük mü
cevher hırsızlıkları olmuştur. Bwtlardan, 
bilhassa Satantın'daki çalınan mücev
herler binlerce lira tutmakta idi. Bunlar, 
Londradan, Satantındaki bir kuyumcuya 
gönderilmekte idi ve trende kaybolmuş
tu. l\toc.evherler büyük bir sandık tuttu· 
111 için, bu kadar bOy\lk bir yilkün. tren. 
den nasıl ça!ınğına hayret ediliyordu. 

Bu gibi mücevher hırsızlıklarının bil· 
hassa İngiltere ve Fransada tekerrür et· 
mesi Qzerine bunlann, bir sebeke tara. 
fınd:ın yapıldığı anlaşılmıştır. Bundan r 
sonra, Fransız emniyet ~l!tı ile In
gilterenin Skotland Yard gizli JX>lisi be
raber çalışmağa başlamışlar ve nihayet 
hırsızları meydana çıkarmışlardır .. 
Hırsızlardan ikisi Cezairde, Oran şcl 

rinde yakalanmıştır. Bunlar oenubt A· 
merikalı Antonio Rodrige ile karısıdır. 
lçi ~tM4k"ruçcf~ ve {alıhıfiıŞ mücev-

herlerle dolu bir ""Sandıkla beraber yaka.
laruruşlardır .• Bunlann,mücevherleri Ce
ıairdeki bir kuyumcudan çaldıktan ve 
Avrupaya hareket etmek üzere bulun
c\uldan anlaşılmıştır. 

Gene o gün, Fransada da bir dansöz 
tevkif edilmiştir. Harla Hidalge isminde
Jri bu kızdan alınan malQmat üzerine bir 
O}ııncu kız daha tutulmuştur. Bundan 
90nra Oı;UncU hırsız ele geçmiştir. Ortez 
iwlndeki bu adam da, evvelce. bilhassa 
Madritte bu gibi işlerde sabıkası geçmiş 
1:-ir hırsızdır ... 

Uça kadın, ikisi erkek olan bu mü
cevher hırsızlarının bir şebeke teşkil et
tUcleri anlaşılmışur. Esasen, uzun zamanı 
danberi, ~~ l panyol veya cenubi A
merikalı olan ve biltün dünyada kollan 
bulunan bir mücevher hırsızlığı şebekesi
rfo faali}'ette oldu~ anlaşılıyordu. 

Bu be, kişi ile, daha geniş teşkil~tı o
lan tebekenin tamamen ele geçece~i u
muluyor .. 

1Uıs qele 

Fransada, dansöz kızın tevkif edıldiği l 
Nant şehrindeki evde birçok mücevher 
bulunduğu gibi, yığın yığın sahte pasa
port da ele geçirilmiştir. Bu §ehrin Fran
sarıın garp sahi1lerinde olması ve mücev
her htrsızlıklanmn da Fransa ile lngil
terede görülmesi şebekeye mensup hır
sızlann bir sahilden öbür sahile daima 
gidip geldiklerini göstermektedir. 

Bulunan sahte pasaportlar da bilhas
sa bu iki memleket ile Amerika arasın
dadır. 

Gene ayni dansöz laıın evinde bulu
nan Oir resim, onunla, diğer hırsızlar a
rasında rabıta olduğunu isbat etmekte
dir. Bu, Antonio Torres isminde bir ada
mın resmidir. Antonio Torres ise bugün, 
Fransada, haydutltıktan dolayı mahpus 
bulunuyor .. 

Sebekenin, zannedildiğinden geniş bir 
teşkilata sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

İngiliz ve Fransız polis tahkikatına de
vam etmektedir. 

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

I' ir şehrin 
, .. arısı satıldı -,,. Ingilterenin büyük 

bir kömür şehri o
lan Kardifin yan
sı satıldı .• 
Şehrin yarısına sa
hip olan ve bugün 
bu emlaki 20 mil
yon lfigiliz lirasına 
l(bizim paramızla 
130 ıııilYt>n llraya) 

satan adam· Biyut 
l\Iarkisidir •• 

Marki 1Jiyut Markinin emlaki 
ve arazisi şehrin yansım kaplamakta idi. 
Bunlar arasında 20.000 ev, 1000 dükk!n 
ve malaza, 270 mUessese, bir çok tiyatro 
ve sinema binaları vardır. Bütün bunla
nn senelik geliri 150.000 lnigiliz lirası 
tutmaktadır. 

Bundan başka Markinin sekiz büyQk 
şatosu ve kö~n vardır. Marki İspanyada 
da bir şato sahibidir. 

Biyut Markisi İskoçyalıdır ve lskoç
ya kralı Qçüncü Robertin 19 oğlundan blM 
rinin torunlarındandır. Uzerinde Marki
likten başka Vikontluk \'e baronluk ün
vanlan vardır .. 

Markinin, Kardif deki emlak ve arazi
sini niçin sattığı bilinmiyor. Fakat, ihti
yarladığı ve bunların idaresi ile meşgul 
olamıyacağı buna sebeb olarak gösterili
yor 
Diğer tarafl!n: hu Pmlft!ci alanın da 

VahudDUeıre ha· 
mam yasalkl 

Düello 
Çarpışmayı teklif eden 

muhaı rir hasmını 
yaraladı 

Kılıçla '1ölf4m tiyatro mu~ıarrirlm 

Paristeki ''Komedi Fransez,. tiyatrosu 
mUdürU F.dvar Burde ile, tanmmıt ti
yatro muhatrlrlerinden Anri Bernştayn 
arasındaki ihtilafı ve muharririn tiyatro 
müdürünü dQelloya çağırdıitm dün yaz.. 
mıştık. 

Düello, Parlı clvatmdaki bir kôrulukta 
dün yapıliriıştır. Bu sabah 8ldığıffiıı ma
JQ'mata gö~ tlüclloaa: Bern§tayn ~ 
düelloya davet eden muharrir plip gel
migtir. 

Düelloda siWı tayini hakkı BerıŞayn' 
m idi. Tiyatro muharriri, kılı~fa döğüş
meyi tercih etmişti. Düello çok heyecan
lı olmuş, iki bQyilk tiyatro mUharrlri o
lan Burde ile Be~tayn, kalemleri gibi, 
kılçlanru da çok maharetle kullanmış

lardır. 

Nihayet, kendisini tahkir edilmiş saya
rak tiyatro müdürfınü düelloya çağırmış 

olan muharrir, kaI11Sındakinl sal kolun· 
dan yaralamıştır. 

Edvar Burde'nin yarası hafiftir. Bu 
dilello, bütQn Fransız sanat Aleminde 
büyük alftka uyandırmıştır. 

kim oldulu gizli tutulmaktadır. Arazi 
ve emlAkf ayn ayn şahıslar defil, sene 
bir tek ki§i a!mqtv. 

~ 

ıtne yerine. 
çuvaldız 

Asmaoaır 
bucdlayDm 

B URULLAH Ataç Necib Fazılın 
Gençlik gazetesinde çıkan §ii· 

rinden ıu mısraları okudu: 

A LMANLA!UN, yahudi nüfusunu 
eksiltmek için aldıkları tedbirler a

rasında bir de, 1 mayıstan itibaren umu-
mi hamamlara kabul edilmiyeceklerine 
dair bir kayıt bulunduğunu gazetelerde 
gördüm. Almarılann aldıktan tedbir yal
nız bundan ibaret kalsaydı. yahudile
rin azalmasından ziyade çoğalması bek

P ARMAGA batan iğne ayaktan çık
ma:~. Sakın bu dlmleyi mevcut 

olmakla beraber pek azımız tarafından 

Bazı rüyalarda içtiğim cinnet, 
Sımnı ararken patlıyan giille. 
~eşil amnaları kavuran §ehvet, 
Kannca 30rayı, yolunmıış 1oell.e, 

Sonra kendi kendine ilave etti: 
- Bu adamda cidden cesaret var. 

Uf kıtlığında asmalar budayım sözü. 
nU hatırlatmaktan bile korkmıya.rak 
"asma'' kelimeelnl kullanabiliyor. 

* Maoom onmuş •• 
O RHAN Seyfi, Asri Kerem ağzından 

Ali Çetınkayaya şöyle diyor: 
Zorla aldın telef onu, 
Tünel korktu enikonu. 
Eltktrik şirketinin 
Zannederim geldi sonu. 
Asri Ktrtm pazartesi gflnO çıktı. Elek

trik şirketinin satın alınması kararlaşmış 
oldulunu da çarşamba gQnfi öğrendik. 
Gel de şairlerin kehanetine inanma! .. 

lenebilirdi. 
Hamam masrafı bulunmayan bir mem

leket. .. Böyle bir yeri nercle bulabilirler. 

* Kuyruk 

K UYRUK. .. Bu kelimenin hakiki ve 
mecazt manalarının beni çok düşün 

dürdüğü günler olmuştur. Niçin, bir ada-
mın her zaman peşini bıraknuyanlara ve 

bilinen bir ata sözü sanmayın. Gerçi ~Y

leniıine ve kelimenin içinde topladıfı 
geniş manaya bakarak, insan, bu hükme 
varabilir. Fakat bu bir hikayedir: Bir 
lngillı kadmmın genÇliğinde parmalına 

batan bir iğne.kırk sene sonra ayağından 

çıkm~. f lfn en dikkate deler tarah 11-
nenf n bu uzun zaman zarfında paslanma
dıfl gibi kutlanılmaya salih bir !!'kilde 
oluşuymuş. 

Düşünüyorum. nne yerine çuvaldız 

batsaydı acaha kırk >'11 vücudwıda taşı
yabilir miydi? 

o adamın peşini bırakmamasını istedik- -------------
lerine kuyruk deriz? Kuyruğu takip e
denlere de kabak adının münasip görül
düğü malt1mdur. Şimdi kabağını bıraka
rak kuyruktan bahsedelim. 

Bir gazetede aynen şu satırlar var: 
Kuyruğu olmryan köpek feJ~kete uRra· 

mrş demektir. Kuyru~ gOdillc, yahut 
kuyruğu dibinderı kopanlmış köpek ko-

prken muvazenesini temin edemez ve 
kendisinden beklenen i§leri yapamu. 

Bu satırlarla mecazt kuyruklarm ne i~ 

yaradıklarını ani~ olmuyor muyÜı?Şu 
demek oluyor ki insanlar da köpekler 
gibi kuyruksuz yaşıyamıyorlar. ne mutlu 
kuyruksuz yaşıyabilene... 
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KUKUN 
"Mandalar!,, 

HASAN Kumçagı diyor ki: 

"İbrahim Alıleddin Gövsa arkadaşımız 
on dokuz yıl evvel memleket dilşman ls
tilAsı nltındn lnledl§i ve bir takım kimse
selerin gQya bu fslilAdan kurtulmak fcia 
(manda yolunu aösterdlll sırada bir man
zume Yatmış. O sflnlerfn siya.si tartları 
içinde neşrine lmkAn bulamadılı bu man
:rumeyl gentlik ba~·ramı milnasebetlle Ye
di GOn sütunlarında "Bugünün cocukları· 
na .. hediye etmiştir. 

Manzumenin IJk parcası tudur: 
Mımlıkd içinde birçok pOrDı uar 
Bkltıın uymuyor, ayır, 11ettımeı. 
"Manda,,yı tıtiyın birkaç 8kQı var 
Sanki bu illerde 11Dır 1111/ımez. , 
Acaba Göksavın "birkaç 6kilz,, tablrlle 

ltoret eltlli ıibl o zaman Türkiye Jçln de 
manda lstl)'enler ıerçekten "mandı.,nıa 
ne oldutunu bilmedikleri için mi onu fiti. 
yorlardı 7 Eter böyle ise aradan ıeten %3-
nıan bunlara "manda,,nın ne oldulunu an
l11tm&Ja klıfl geldi mi? 

O zamanlarda mandacılar halkı kandır
INk lcln fstedlklerf mandalann memleket 
JOklerlnl sırtında taşt)•acak en kuvvetli 
vuıtı oldulunu ileri sOrOyorlardı; halbu
ki girdikleri memleketin y(lklerlnl tatıya 
cıık denilen mandaların bOtOn bir mem
lı!ketl ıömOrmekle 1rene doymırıcak dere
c1 aç mahlOklar oldu~nn on dokuz yıtlılC 
tecrübeler k~rlerln bile ı~zlerlne ıl5ster .. 
di.,, 

TAN -Fransa yaptığının 
cezasını cekiyor 

M.zı::KERIYA'nın bugünkü 11azmndan:ıl 

"Fransa dar g~rüşünün, yanlış dilşünQ.. 
şüniln ve s6nmez ihtirasının cezasını çeki .. 
)'?r. 

'Oo sene evveline tadar Avrupanın en 
kuvvetli devleti iken, bugün başka devlet-
1,.rln kU}Tulu olarak yaşamak, ve beynel.
mllol Alemde birinci ıaftakl mevkllnl kay. 
b?tmek mecburiyetinde kalmıttır. 

Yine ayni dar gl5r0ş0n, ayni yanhş dO.• 
,ıınOşlln \'e emperyalist hıra Te eroellerl• 
~ta ceıası ol?rak Ttirk dostıuıunu kaybet .. 
mit bulunuy~r. 

Fransanın Hata:rd• işi ne? 
Buraaı Pranaıa topralJ delfJ, burası 

bir müstemleke delil. Burada oturmak! 
\ıtkkı olmadıJını kendisi de kabul ve iti
raf etmiş bulunuyor. Daha 921 de Francliıı 

Buoillon Türklyenln bu topraklar Ozerin• 
dP.kl bıkkını tanımış deltl miydi? ! 

O halde neden bu lnat7 Neden bu em .. 
peryalist hırsta körükörüne ısrar? 

Fransa dahlll ve hnricl blnbir milşktn .. 
le earpıştığı şu sırada neden hain kendisi 
yabancı olan bu topraklarda dayanıp dur. 
O'akta ısrar ediyor? 

Fakat bu defo bu dar 1115rüşün0n, bu kö-c 
emperyalist tddlnsının ceıasını çekecek
tir. Bu cezayı eckec~ı siln de uzak delil .. 
d'r.,. 

CUMffURlYET 

O, yalnız Bitlerin 
dilinden anlar 

A BIDIN Daver 11cuı11or: 
., 

"Fransa, do~·mık bilmez bir fştfhı ne 
ı'\lda solda, kanı emilecek muJ6m insan. 
ı.r, mllleUer arar. Cezayir, Tunuı, Fas, 
ııırbt merkezi Afrika, Madapskar ve dtAer 
bir slirO yerler, Fransanın tabakkilm ve 
lttllAsı aJtındadır. Bunlar yetı,mlyonnut 

ıtbl bir mandı htklyealle Surtreye ve 
Palaya da musalJıl olmuttor. 42 mllyon
lı•k Pran!la 80 milyonluk blr ıavallı kOl· 
Jcyl sOlllk. ıibl emmektedir. Kırk ayakh 
bir ahtapota benzlyen bu sOlilk bir kere 
P'!nçeılne dOıenf ısla bırakmu. Fransa 
SurJyede ve Halayda fetih hakkı gibi bir: 
1:ıasıblık iddiasında bile bulun3bilecek va
ziyetle değildir. Oyle olduAu halde, bura
l"ra yerleşmlşUr Ye asta ÇJkmamak için de 
etinden geleni yapmaktadır. işte Hatayda
(evlrdlğl bfitün entrikalar, bu haJls Türk 
vurdunu bir milstemJeke gibi kull:ı.nmak 
ıhtlrasından IJert geliyor. 
Fransız devlet ndamlannın ve Fransız 

nıeteJerlnln söılerlne bakars1n11, dUrma
dan haktan, adaletten, insanlıktan, mede
niyetten, ııulhpe"erllkten bahsederler; 
fakat bütün bu ıilıel iddialar ~zden iba .. 
retıfr. Hak, adalel, insanlık, medeniyet. 
sulh namına Frans3dan hiçbir şey alamaz 
ıunıı. CünkO, Fran,;a rfyakArdır; o, ha 
lrllzel melbumlan, yalnts kendi eapulculu
Junu yaldızlamak tein kullanır. Fransa. 
kendi hitap ederken bu sözleri bir teker· 
l'tme ıribl sıralar, fakat kendine bllap e-

· dlldliU aman o, bu dili ınlamas. Fransa. 
yalnız Hltlern dilinden anlar. Onun fçln
ı11r ki Hftlcrln siyaseti karşısında dalma 
maJtlftr>tor, dalma Acltdlr. Bu ı:cldi$1e Fran 
11a, Türkiyeyi dt Alman:ıra ıılbi konuımafta 
mecbur edecektir,. 



Lf14ta daie 
w 

Asri Kerem 
M ATBUAT Umum MUdUrlUğU 

~~~irlerinıize, g~ sene 1 
gônderdıgı bır mektupla, birtakım I 
halk masa.Hannın ve destanlarmm bu
günkü görüşlerimizle tekrar yazılma· 1 
sını tavsiye etmişti. Bu teşebbüs hak. \ 
kmda düşündüklerimi o zaman yaz. 
dmı. Neticesi ne oldu? muhanilerimiı l 
mi bu davete icabet etmedi? yoksa ' 
yu.dıklan Umum Müdürlük tarafın. ' 
dan beğenilmedi mi? bilmiyorum. 

1 '1'f!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!5.ı•ı 
O teşebbüs, büsbütün de neticesiz 

kalmadı: gu.etelerde bazı münakqa· 
!ara sebeb oldu. Şair arkadaşımız Or
han Seyfi de, Akbaba' da, mizahi bir 
Asri Kerem tefrika etti. Orhan Seyfi, 
Matbuat Umum MUdUrlüğü'nUn asıl 
istediğini anlamıyor gibi gözüküp Ke
rem ile Aslı'yı zamanımızda yaşat· 
mrştr. "Ayağında golf pantalonu, sır. 
tında omuzları kalkık spor ceket, fa. 
vorilerini uzatmış, bıyıklarını Duglas. 
vari kestirmiş, kaşlarını aldırmış,, bir 
Kerem. Şair Mehmed Emin onu bu 
halde görünce: "Bu ne maskaralık?,, 
diyor. Kerem'in: "Kabahat benim de
ğil ; beni bu hale Vedat Nedim koydu: 
ben asri Kerem'im,, demesi Uzerine 
de: "Ayol! sen ami olayım derken 
maskara olmuşsun!,, cevabını veri
yor ... 

Asri Kerem, yanında Sofi ile, .Al!i
lı'yı matbaalarda, Konservatuvar'da. 
klüpelrde, daha birçok yerlerde arıyor. 
Onu bulamıyor ama oralarda memle
ketin tanınmış veya sadece Orhan 
Seyfi tarafından tanılan birçok adam. 
Iahna rasgeliyor; türküler söylUyOr, 
onlardan da manzum, mensur cevablar 
alıyor. Nihayet Vedat Nedim de ona: 
"Maskara olmuşsun!" diyor. Kerem 
ya.narak ölür; Orhan Seyfi de onu bir 
elektrik teli ile öldUrmii§. 

Orhan Seyfi, Asri Kerem'i Akbaba 
sayıf alarmda bırakmak istememiş; o. 
nu, yeşil gri cildli kUçilk bir kitab o. 
larak çıkardı (1). 

Bunu okurken mb:alı muharrirliği
nin zorluğunu düşUndUm: kari her 
ayı.fada gülmek istiyor, halbuki buna 
l:mkb au nr? GiHemeyine& de mu
harrire sitem etmeğe kallayor. Hak· 
sız; çünkü iki yUz sayıfalık bir kita.b. 
da, kahkaha ile okun.a.ca.k yirmi bel, 
otuz sayıfa bulunması da büyük şey. 
dir. Orhan Seyfi'nin kitabında daha 
fazlası var; tebessümsüz okunan par. 
çalan da (meseıa Konservatuvar Mil· 
dUrü Bay Yusuf Ziya, Ahmed Ağaoğ
lu için yudıkları) çok giU.el ••• 

Ama Orhan Seyfi'ye bir sitem ede
ceğim: kitabında çok kimseden bah
setmek istemiş, bunun için de çoğuna 
bir iki kelimecik söyletmeğe mecbur 
olmuş. Onlara adeta eöyle uzaktan bir 
selam veriyor. Buna lüzum yoktu: 
eşhası azaltıp da herblri ile daha çok 

meşgul olsa daha iyi ederdi Bu clns 
mizah yazılan çabuk eskir: balı8edilen 
adamlar ölUp unutuldukça kitab d& 
anla§ılmaz olur. Orhan Seyfi kitabı. 
na, pek az tanınmış, hatta hiç tanın. 
mamış kimseleri de koymakla hiç ıUp. 
hesiz hata etmiş. •• Aceba bu d& kfm. 
dir?,, diye dUşUnen kari nasıl gUI.sUn? 
Kadı kızında da bulunabilecek bu 

kusurlara bakılmu.sa ABTi Kerem eğ
lenceli bir kitab. Orhan Seyfi bir 
"revue" yazsa. Böyle şeyler sahnede 
bir kat da.ha cazibleşir. 

Narallab ATAÇ 
(1) 190 sayıfa.; bez cildli; 76 kurtlf. 

Mimarların kongresi 
Türk Mimarlar Cemiyeti latanbal 

Şabeıi Batkanhimdan: 
Şubemiz yıllık kongresi kat'i olarak 

24. 5. 938 Sah gUnü saat 17 ,30 da, A
laykötkünde toplanacağmdan, · azanın 
teırifleri rica olunur. 

Nlki\b 
Ziraat bankası İstanbul ıubesi kre. 

di servisi şef muavini Necat Sıdal ile, 
ziraat vek!leti gube mU.dUrlerinden 
Zeki Mağdenlinin niklh merasimleri, 
dUn Beyoğlu evlenme memurluğunda 
Y&pılmıfbr. 

Oeno evlflere saadetler dileriz. 

19 Mayıs Jimnastik Bayr(ımı dıolayısiyle An7cara Bta(lyomutida ytıpılan bity1l1' §tmli'kleraen i1cl göriin'üş: Geçit resmime -ço7i ~ BeikM Terbiyeai 
Mektebi kı.ı t4lebeleri w muntamm hareketleriyle takdir uyandıran kızlanmııd.c:ın bir grup. 

( SEIHllRDE VE MIEMLEKETTE 1 ihtikar ve 
• h a yat pahalılıtı 

L~kantalarda Eğlence y erlerınde -~=ı:=..ı~ 
kagıt peçeteler hiç eskimemi§tir. Yakın geçmi§in bil.ı · ı • t ı • t ı • ba8sa mizah gazetelerinde •1htikk Beledtye lokantacı- 18 IS e erı ve pahalılık,, pek canlı olarak görü.. 

lara bir ay mtlblet Eğlence yerlerinin muhtelif yerlerine ve :-c1e~~=ruz!~; 
verdi her masanın üzerine konulması mişte de geçim yolunda çekilen sıkın.. 

Lokantalardaki peçetelerin bir çok tmm eiklyetini türlerde, destanlarda 
mUıteriler tara.Undan kullaıuldıiı ve mecburi Oldu buluruz. 
mikrop nakline çok mUuit olduğu gö- Belediye yaz sıcaklarının başladığı kilde yeni senenin listelerini tasdik& İtte bir halk piri, Konyalı Aşılt 
riilerek bunlann ku.1Janılmama11 ~· ve halkm mesire, eğlence yerlerine başlamıştır. Fakat gene bir takım Mehmet (1) 1295 te doğm.11§. on iki 
Jaıtınlmııtr. Belediye bütün lokantalara ve plAjlara gitmeğe başladığı §11 sıra- fable fiatlarla listeler tertip ederek yqma kadar Konyanm Sa.dırlar ma. 
tebliğat yaparak pcliden aonra bez 1arda yeni belediye zabıtası talimat- iktısat mUdürlUğtlne getirmekte bulu- hallesinde Mes'ut efendi mektebinde 
peçete yerine bir defaya mahıua kAğıt namesinde daha giddetli bir aekil ve- nan eğlence ve gezme yerlerinin 1Jst.e. okumU§, bir mUddet medreseye devam 
peçete kullanılmasını bildinniıtir. Flı- rilmi§ olan halkın menfaatlerinin ko. leri tasdik edilmiyerek iade olunmak- etmif, fakat babasmm ölUmü ile bı.ı 
kat, piyasada kağıt peçete yoktur. Mev- nınmasma ait hUkUmleri tabettirerek ta.dır. Bu aekilde birçok fiat listesi ia- ralmut. 1927 de Konya civarındaki 
cut bulunan miktan ise, bu karan fır- her tarafa dağıtmıştır. de olunmll§tur. köylerden birinde çiftçilik ediyormll§. 
aat bilen ktğıtçılar tarafından pahalı Bu hUkUmlere göre, halkın yeyip Sa 11h11 de Yurdumuzun Konya gibi zengin bir 
atılmak istenmektedir . içmesine, yatıp kalJrmasma, taranıp beldesinin cihan harbinde çektiği sı .. 
Lokantacdıaır bunu görerek belediye. temizlenmesine ve eğlenmesine mah. Bir şarap kmtıları nefis bir destan ne nak· 

den kiğıt peçete kullanmak için bir sus lokanta, birahane, gazino, kabve. !etmektedir: 
mühlet iıtemitlerdir. Bu mühlet lokan.- hane, kıraathane, meyhane, han, otel fabrikası 

hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing 
tacılara bir ay olarak verilmi§tit. Şimdi, ve pla.j gibi yerlerde be1...:H.- tasdik 
lolauı ..... •1··ıa ı.:ıx..t .. •1•• hariçten lüzu- H;/Y .. 

3~ 
~ __. ır- eclflmtı.oJan ffa.t JfBteleri mtte•eemtn 

mu kadar peçetelik kllıt cednneW!er yalnız fçine defil, ayni zamanda ka,. 
ve bunlan lokan'2ıellara makul fiyatlar- pısma da asılacaktır. Eğer bu nevi 
la aatmazlaraa, lokantacılar bunu ken. yerler bUylik olursa muhtelif yerlere 
dileri temine çalıpcaktır. büyük harflerle yazılmış listeler astla-

lleri sürülen bir teklife nazaran, ts- caktır. 
tanbuldaki lokantacıların kiğrt ibtiyeacı Belediye ayrıca her masanın üzeri. 

tesbit edilecek ve cemiyet lüzumu ka
dar kiğıdı hariçten idıal ederek lokan
tacılara maliyetine satacaktır. 
Diğer taraftan kiğıt peçetelerin b. 

mit kiğıt fabıilaasmdan tedariki de dtı
tUnülüyıM. Lokantacılar, kiğıt fa9rika
mrzla da mU.zakereye gireceklerdir. 

o 

GUmrUk kolcusu 
alınacak 

İstanbul gtlmr11kleri başmüdürlü -
ğUnde gUmrUk kolculuğu kadrosunda 
fazla miktarda münhal bulunduğun -
dan yeniden kolcu alınmasına karar 
verilmJştir. 

Kolcuların en az orta tahsil görmtil 
olması, yqlarmm otuzdan ap.ğI ol· 
ması, ukerliğini yapml§, çok sağlam 
bir bünyeye malik bulunması lhım
dır. Asli maaı 12 liradır. 

o 

Peneap mallye 
komiseri 

MemleketiınU.e geleceği evvelce ha
ber verilmiş olan Hindistanın Pencap 
racalığı maliye komiseri M .. L. Dar
bing bu ayın on yedisinde Halebe gel 

mit ve tetkikler yapmıştır. Pencap 
maliye komiseri, önUmUzdeki hafta i. 
çinde memleketimize gelerek köylU • 
mUzUn hayat şarları ve ta.bakkuk etti· 
rilen ıslahatı tetkik edecektir. 

-o-

Bir tayin 
Ankara, 20 - İstanbul defterdarlı.. 

ğı kontrolörlerinden Hikmet Türker, 
terfian, P. T. T, umum mildürlUğU 

muamelAt mUdUr muavinliğine ta.yin 
edilmiştir. 

Hikmet Türker kendini muhitine 
çok sevdirmit çahekan bir memurdur. 
Yeni vazifesinde de kendisine muvaf. 
f akıyetler dileriz. 

ne matbu listeler konulması mecburi.. 
yetini de koymuştur. 

Belediye lkbsa.t müdürlUğil bu ~-

Trak'ın Mudan
ya seferleri 
Pazartesi gUnD 
seferler başlıyor 
Denizyolları idaresi, yarm ilk husu

si postasmı ve öbür günden itibaren 
de daimi postalarmı yapacak olan 
Trak vapurunun gilnlUk seferleri ile 
pazar gUnleri yapılacak tenezzüh po.
talarmı ve bunların Mudanyadan iti· 
haren tren ve otobUslerle iltfsakmı, 

Bursadau hareketlerini gösterir bir 
brogür neşretmiştir. 

Denizyollan idaresi, Mudanya Bur
sa otobüs ve tren servislerinin Trakm 
Mudanyaya muvasalat ve hareket sa-
atlerine göre tanzim edilmesi iÇin bir 
taraftan Bursada yeni teşekkUl eden 
otobüsçüler birliği, diğer taraftan da 
Devlet Demiryollan idaresile anlq
mıştır. 

Tra.k, cumartesi ve pazardan maa· 
da her gün saat 8,30 da Mudanyadan 
hareket edecek ve saat 11 de Galata 
rıhtunma vlsıl olacaktır. Akpm sa. 
at 16,30 da Galata nhbmmdan hare. 
ket edecek olan Trak saat 19 d& Mu. 
danyada bulunacak ve otobüsler saat 
19,45 de Borsaya varımı olacaktır. 

Pazar gUnleri ise Trak 8,30 d& Ga
lata nhtımmdan kalkarak 11,10 d& 
Mudanyaya varacak ve saat 19 da Mu
danyadan kalkıp Armutluya d& uğn
ya.rak 21,50 de İstanbul& gelecek ve 
gece saat 22,50 de tekrar Galata nh· 
bromdan hareket edecektir. 

Deııizyolları idaresi tstanbula gele. 
cek 21,50 postasmı kar§Ilamak ilzeı'8 
\'es&it bulundurmak üzere Şfrketihay. 
riye, Akay, Devlet Demiryollan ve 
tramvay Jirketiyle de anl8§Dllltır. 

Kurulmak için yakında 
fnpata }Ja~'l'or 

Salihli, (Hususi) - Salihlide Uzüm 
kurumu tarafmdan kuruimasJ dDet1 • 
nWen p.rap fabrikası için, Salihliye 
gelen kurum satruıiyettar mUmessile
rile ilçebay, parti, uray, halkevi, ti • 
caret odası, başkanlan ve bağcıl.arm 
iştira.kile yapılan toplanbda, fabrika 
binasının kurulabilmesi için 1izmı o. 
lan arsanın dem.iryolu kenarından t& 
mini işi görU§iilmii§tilr. 

Bağcılarımız bu te§ebbUsil çok mu. 
vafık görmil§ler ve arsanın kuruma te 
mini için çalışacağmı vadederek der
hal faaliyete geçmişlerdir· 
Yakında inşaata başlanacak ve p. 

rap fabrikası gelecek sene faaliyete 
geçecektir. Bu iş bağcılarımm çok se
vindirmiştir. 

o 

MDbendls imtihanına 
girebilecek Nafia 

fen meıonları 
Nafia teknik okulunun mtıhendia 

yeti§tiren bir mektep haline konulma
sından sonra eski nafia fen mektebin
den yetigenlerin kurslara girebilecek. 
lerint yazmI§tık. Yalnız bu kurslara 
ne gibi vasıflan haiz olan nafta fen 
memurlarmm girebilecekleri anlqıla
madığmdan nafi& vekaleti bir tamim 
yapml§ ve vaziyeti aydmlat.ml§br. 

Tamime göre, 3074 sayılı kanunun 
ilçUııdl maddesi mucibince nafi& vekl. 
lett tetkili.byla sair devlet mUe&&e!e. 
!erinde, belediyelerde veya bunlara 
merbut mttesseselerde istihdam edilen 
nafi& fen mektebi mzun1armdan ka.· 
nunun n8§ri tarihinde 40 y&§IDI ikmal 
etmemle olanlar İstanbul nafta teknik 
okulunda açılacak olan kursların ka
bul imtihanına girebileceklerdir. Kur
sa devam için bu imtihanlarda mu • 
n.ffak olmak p.rttır. 

3074 numaralı kanun 936 senesi ilk 
kAnununun dördUncll gD.ntl resmt ga
~te ile neşredilmif olduğuna göre 
kırk Y8.f için esas olarak tutulacak ta. 
rih de budur. 

Nafia teknik okulu kurslara duhul 
imtihanına girmek tu.ere mUracaat e. 
decekleri §imdilik sadece bu noktadan 
tetkik edip kaydedecektir. 

Destan 
'"Bir zaman seferberlik ilAn olup her: 

eey pahalılık bulup ~k :Mehmet ke· 
........ - ~ 86yMmiftir.,, 
• • ' !I • • • • 1 
l1oi yüZ6 çt1ds !J04 yağ ok7«.ın .. ~ 
YirMi kı1."'§0 kal4y'lattım Mal 
Geçimnekten 4cf= ka1dt taaaaı 
E14maın kaldım ben, aman YanıbbU., 

• .y. * 
Yü.z elUye aldım :wjtin~ 

DoldtmnUf ~· bağlnı, 
Pa1ı'181 çok a1.cımadım çoğunıu, 
E14man kaldım ben-· 

• • * 
Faaulyayı bula.madım aatanı, 

Y~ 1cumfo aldım ben de ketant. 
PalwıWıktır d§ıkın mtam, 
Eltfm.t1n ka'ldtm ben. •• 

,. .. * 
Tüocar'lar da ettiğini bulur ""'' 
Btn kuncfa a1aOG almır ""' 
AZmaaan Ç1111ak da loaltMr omt. 
Elômaıı kaldım ben. •• ., .. . .. . . . .. . . 
Aşık M'.ehmedin bu destanı, bugün 

1332 deki iktI8adi buhranı, bu aram.. 
fevkalade p.yam dikkat bir meaele o
larak Konya piy&MSinI gösteren çok: 
kıymetli bir vesikadır. Bu destanm 
nakletmediğim parçalarına nazaran 
1332 de Konyad& yakmak için dahi 
tenezzUl edilmiyen hqhq yağı, yemek! 
için aranılmıı, bulunamam!§, o zama. 
na kadar paraya pula olmıyan turp, 
pancar, plgam para etmiş, bir deve 
yavrusu elli liraymış, bir çift ayakka. 
bı on lira, lmıir sabununun okk88I yüz 
elli kurupnuş. Vaktiyle üç kurup alı.ı 
nan eeker hiç kalmamq, kahve tıç yüz 
sekaenmig, pirinç bulunmuyormue. 
tuz altı kuruşayımş. 

Buhrandan ve ihtiklrdan §ikAyet 
eden manzumeleri her asırda bulmak! 
mUmkllndtlr. Meseli., on sekizinci asırw 
da, Nevgehirli lb~ Pqa, sadra • 
zam olduğu vakit, devrin tanmmt§ ş&ııi 
irlerinden Osmanzade Taib bir manzu. 
me yazarak hayat pahalılığından, ge.. 
çim mrluğundan şikayet etmiştir: "o. 
dun, M ağacı gibi atev pahasına; kö-ı 
milriln tozu gözlere s6rme oldu; gö. 
zlhıde arpa.cık çıksa. insan arpa tama.. 
BI sa.nacak, arpa yok; si1Dnet çoeuğu..ı 

(Ltltfen aayfayt çevirillfa) 
RBftld B1mm KOÇU 

(1) &ıdeddin Nazhet, Halk §tl'irl~ 
1 inoi ldtab~ 



lÇERıJE: 

• Şehir 1P1Anmın tatbiki fizerlnde göriiŞ
mek lhere diin vilAyette. Tali Te şehirci
lik miltehassı.sı Prostnn da iştiraki ile bir 
toplantı n;ıılmq, yeni meydan ve yolla
nn )'erlerl ayrılmış. buralann ağacJan
Clırılmasına karar verilmiştir. 

• Husu$! otomobil sahipleri, olomobllle
rfn tramvay caddelerinde durmalanna 
mtlsaade verIJmemesi üzerine şikayette 
bohmanık, gece saat dokn%dan sonra bu 
mtlsaadenln verilmesini Jstemışlerdir. 

• Bulaşık hastaJıkJann önfine gecmek f. 
ç!n gıda maddeleri yapan yerlerin bekAr 
Te han odalarının yazın sık sık l!luayene
slne karnr veriJmiştir. 

• Belediye tahslJ şubeleri, maJl yıl so
nu mfinaschetfJc te!Uş edilmektedir. Tah. 
sflAtı faıln olnn şube fımlrlerl tnllir edile
cektir. 

• l\fccidiyeköyil • Emfnönil tramvay 
haUındnn başka y:ılnız snb::ıh ve akşam 
Tcıı:ıılmak fizere ayrıca bir de Mecidive
köy:O - Tüncl hattı ncılmışbr. Eminanü 
hattında fşllyen tramvny nrnbaJnrı da ço
ğaltılmıştır. 

• SfrkeHhnyrlyc yaz tarifesini hanrla
maktadır_ 20 haziranda tatbik edilecek o
lan bn tarifeye g5re köprüden Yenlmahal
Jeye kadar gitmek fizere son vapur gece 
hat onu çc Tek geoe knlkacaktır. Yann
tdın ltlharen de pazar günleri lJk posta
larla gideceklere y0.zde elII tenzilAUı bilet
ler çıkarılacaktır. 

• Karakulak suyunun bulunduğu Dereki 
köYD ahalisi ile evkaf arasındaki fhtllAf 
~sküdar buktik malıkemesinde hallolunmnş 

Te evkafın su üzcrlndeki hakkı tanınmış
tır. 

• Esnaf hastanesinin son tesisatı da ta
mamlanmak üzeredir. Hastane 1 mrinında 
ccm17cte teslim edilecelillr. 

,. Telefon .şirketinin Şişlide 1·cnJ yaptı
raca:ı s:ı.ntrıı1 binasımn inşasına başlan
mıştır .• Tesisat şimdilik 2000 aboneJlk ola
caktır. 

• lcld satılan yerlerden aylık klralan
mn ')'ihde yirmJ nisbeUnde bey'iye resmi 
alınacaktır. Panayır ve pazar yerlerindeki 
içki salJcılamıın kiraları inhisar idarele
rince takdir edilecektir. 

• Lise 've orta okullarda derslere son 
Yerilmiş, imtihan hnzırliklanna başlan
mıştır. P:ıznrtcn gününden itibaren öğret
menler toplanarak talebeye kanaat notu 
varacUıardir. 

• Bostancıdıı1d :Mendrek inşaatı bitmiş
tir. Ticaret müdürlilğü tarafından buraya 
1.20 metre uzunluğunda çift ldmbalı bir 
fener konulacaktır. 

• Yfiksek ticaret ol.ulu bu ders yılı ba
~ından itibaren, iktisat vekfılelindcn alı
narak 'Maarir TekfıleUne bağlnnacakhr. 

• Yerli mallar sergisinin hazırlıkları 

devam etmektedir. Çalışma programı tes
hil olnnmnş ve faaliyete seçllmi~Jr. Ser
giye duhuliyeslz girilecektir. 

• Tramvay ve otobfislerde sağ tarafla
rındaki pencerelerin açılmasına müsaade 
edilmiştir. 

• Dahlliyc veklleti tarafından hazırla

nan yeni bir kararnameye glire, mülkiye 
memurlnn arasında esaslı değişiklikler

yapılncak, şnrktn ve garptaki memurlann 
yerleri değiştirilecektir. 

• Otobilslcrin sllrnti kontrol edilmekte
ôir. Şehir dahilinde ve haricinde fazla sü
ratle gidenler şiddetle ceza görecektir. 

• Alfabe ye okuma kitaplannın önümfiz 
<leki ders yılından 1libaren deiU~tirilmcsin, karar verilmiştir . 

• Muallim mektebi meıunlanndan isU
yenlcr ikJ sene ecnebt mekteplerine devam 
ettirilerek lisan öRretmeni yetiştirilecek

tir. 
• Jıfüzeler müdürü Aziz Asan yapılacak 

hafriyata nezaret etmek Qz:ere lzmite git
miştir. 

• Gencrıı1 Frankonun hü1ı:Ometmiz nez:
Oine tayin elllii umumt ajan Palensfya, 
Burgosdan şehrimize gelerek dün akşam
ki ekspresle Atlkaraya silmiştir. 

• Roma bOyük elçimiz Hüseyin Rngıp 

-. rmr m w sn .,. • .._, 
na bal bulunmuyor; zurefa kahve ye
rine nohudu kavurup içiyor; sa.bunun 
adı geçse, köpürmUş deve gibi ağzı -
mız köpürüyor; bu sıkıntıya sebeb ne 
aklını ermiyor, her taraftan yine ge -
miler dolusu da zahire gelmekte, m:ıh
zenlcrde ayak basacak yer yok. 

GelTMseydin eğer bu giln'Lcrdc 
Şehr olurdu harap sertta'bepa 
Çıkdı dte§ 'baha8ıtaa hiyzem, 
Satılır dirhem ile Ud 6s6.! 
Ya Mmflr ~jlıe1cim gıiban da'hi 
Tuti.ye! oldu. didcyc MM! 
Arpa torbaM aanur anı gören 
Ol.ta bir gijzdc arpacık f)eydd! 
A?lah aUah tlfü ma1ıtÜM 
Yiyecek Oak buZunmu.!/07' hGy/a! 
Ka1tueyi m&hebi~ 'll'!Jdurdu, 
No~ 7«:ı~p içer ~ııraf ô! 
il • • 

Re§ad Ekrem {!OÇU. 
• 

RA~ER - :4itam J)Oltaat 21 MAYIS -1938 

...._. ........ _.........._...ıDevlet Demiryolları 
Baydar izinli olarak eVTelld gün şehrimize 
gelmiş ve Ankaraya gitmiştir. 

• Fatih halkevinde salı günü saat 20,SO 

Markiz dU Pompador 
Münderica1ımuın çoklufu dolayuile 
koyamadık. OzOT dileriz. 

da Üniversite doçentlerinden Gıı1ip Gfilte- ı ........ ,,,, .... ,,,. ____ _ 
kin tarafından (orta çağda Türk tecim ve 
sanal hayatı • esnaf teşkilAtı). mevzulu bir 
konferans nr11ecektfr • 
DIŞARDA: 
• YugosJavyadaki Almanlar arumda 

kütle halinde tevkifat yapılmış olduğuna 
dair bazı ecnebt gazetelerde çıkan haber
ler Belgradda tekzip olanmaktadır. 

• Yunan kralı Atinaya dönmfiş ve istas
yonda veliaht, hilkfımet azalan ve Ukeri 
ve slrll yüksek devlet memnrlan tarafm
dan karşılanmıştır. 

• Sovyetler blrli~i milletleri, halen 9!! 
yaşında bulunan Kazakistan halk şafrj 

Cnmbul Cnbncvin sanat faaliyetinin 75 in· 
el yıJ dönümü kuUulanmnktadır. Bu yı1-
dönümü münasebetile, Sovyetler blrllai 
yukı;ek meclisi riyaset divcnı, Cambnl:ı 

Lenin nişanını vermiştir. 
• 1938 Almanya tunı için 22 mayıshı 

sabah saat 8 de muhtelif on beş tayyare 
meydanında 3!)0 tnyynre havnlanacnktır. 
Bir hafta snrccek olan bu müsnbako vı. 
yanada bitecektir. 

• Cenubi Afrika itlhadında yapılan tı · 
mumt lnlihnbat neticesinde Hortzog • 
Smuts hükflmetl mecllsde 111 azalık lrn
zanmıştır. 

• Bulgar - Yugoslav ccmiJ ell, Pantekot 
tatı.linde Bulgaristanda yapılacak bir te
nezzüh tertip etmiştir. 

• Yugoslav olimpiyat komitesi, bedenl 
terbiye nazırı ile mutabık kalarak 19 hazi
ranı olimpiyat günü nan etmeıte kan.r 
vermiştir. 

• Romanyoda eski demir muhafızlar li-
deri Kodrcanonun di~anıhnrbdc muhakeme 

si pnzarteslyc başlıyacaktır. Mevkuf bulun 
du~ kaleden bugün divanıharbe setfrll 
miş ve nvukntbriJe görüşmesine müs:ı:ıdc· 

edilmiştir. 
• Bclgr:ıddaki büyük muv:ıffakiyellerln 

den sonra Fnınkfurt opera heyeti Zagrebc 
gelmiş ve orada diln akşam ilk temsilinı 
vermiştir. 

• Amerika reisicumhuru Ruzvelt Alman 
Zeppelin fabriknlan direktörfi Eknerl ka
bul etmiştir. Müllkalla Almnnyanın Ameri· 
ka büyük elcisi de hazır balnnmuştur. 

• Pauır günü Bclgnıdda büyük otomobil 
yanşlnn yapılacak ve bu yarışlara birçok 
ecnebtler lşlirak edecektir. 

• HJndi~t:ınd:ın :resmen b!JdlrJldl~ne 
göre, V~ziri'"tnn hududıındn son ınman· 
Jnrda yeniden hlldiseler olmuştur. İpi fa
kirinin tekrar foı:ıJiyete sctdiği :r;annedill
}'OT'. 

inhisarlar 
Umum Müdürü 
Bu sabah Avrupadan 

geldi 
Bir müdJettenberi Avrupa. ve Lon

drada. ticarl temas ve müzakerelerde 
bulunan inhisarlar umum müdürü 
Mithat Ycncl, bu sabahki ekspresle 
§ehrimire dönmti§tür. 

lııhisarlar umum müdürünün Lon • 
dra ve Pariste yaptığı temaslardan 
bilhassa tütüncülüğünıUz hesabına 

çok iyi bazı neticeler aldığı temin e
dilmektedir. Mithat Yenel J.mıdrada. 
büyük cigara fabrikalariyle müza.ke -
relerde bulunarak her sene memleketi.. 
mizden mühim miktarda tütün alma
larmı temin etmiştir. Hülrlımet İngi
liz fabrikalarmm memleketimir.den 
tütün satmalmaları için her türlü ko
laylığı gösterec~ gıöi, 1ngı1iz tUtün 
fabrikalarının 'bu milbayaatr, Londra
da bize açılan kredinin ibir kısım kar
şılığı olacaktır. 

Bu suretle, tütünlcrimizin çok eski 
m~risi olan, fakat umum! harpten 
sonra muhtclü sebeblerin tesirile 
memleketimizle ticari münasebetleri 
çok aza.lan bu piyasa tütünlerimiz i. 
çin tekrnr kaı,amlmıştır. 

Yeni yapılan anlaşmalarla. §imdiden 
sonra Londraya her sene bir iki milyon 

kilo tilttin satıla.cağı anlaşılma.ktadır. 
Mithat Yenel Paristeki t.ema.sları L 

le cıgara ve §araplarımız için yeni ~ 
ZI mabreçlcr temin ederek birtakım 
mukaveleler imzalamıvtır. Kendisi, ya 
kmdaAnkarnya. giderek jnhisarlar ve
kfiletine seyahatinden elde ettiği neti. 
ccler hakkında izahat Yerecektir. 

HUtçe müzakereleri 
başlıyor 

Ankara 21 (Hususi) - Büyük Millet 
meclisi yeni sene bütçe milzakerelerine 
pazartesi gfinünden itibaren başlıyacak
tir. Bu münasebetle, Meclisin hergün 
tonlanm~c:ma lrnrnr ''Prilmic::tir. 

Vergiden muaf 
tutulan 

gündelikler 
Ankara, 21 (Husust) - Meclis ruz

namesine alınmış olan muvazene ver. 
glsi kanununun bazı maddelerinde 
yapılacak değişikUkler hakkmda.ki l!. 
yilıaya göre, bir ay içinde aldıkları 
pa.ranm mecmuu kazanç, buhran ve 
muva:.ene vergileri indirildikten 210n· 
ra 20 llradiı.n aşağı dfisenlerle, günde
likleri 80 kuruştan ~ağı olanlar ver. 
giden i!ıtisna edilmektedır. 120 kuruşa 
kadar o1an gUndeliklerin de 80 kuru
§U vergiden müstesnadır. 

Ma~ongozların vergisi 
Marangozların muamele vergisi ü

zerindeki şikayetlerini bildirmek üze.. 
re Ankaraya giden heyet temaslarına 
devam etmelrtedir. Diğer taraftan, es. 
naf te3k.ilatı murakıbı Ferid Cemal 
dün Ankaraya gitmi§tir. Orada ma -
rangozlar heyetinin mUracaatmı tan
zim ve idare edecektir. 

-o-

ParUlmentolar Birliği 
Tllrk Gruponda 

Ankara, 20 (A.A.) - Parlamen~ 
lar birliği Türk grupu umumi heye
t! 'bugtin C. H. Partisi Meclis Grupu 
Reis Vekili Hasan Sa.ka'nın riyasetin
de toplanmıştır. 

Türk Gunıpu Relı!i General Nad 
Eldeniz gnıpun bir sen.elik faaliye
tine ait raporu okumu.~, ve izahat vcr
mi§tir. Bu mevzu üzerinde söz o.lı:ı.n 
muhtelif hatiplerin beyannthnndau 
sonra ra.por umum! heyetoe tasvip o
lunmU§tur. 

o 

Şiddetli bir 
zelzele old 

İstanbul, 20 (A.A.) - Rasathan 
den bildirilmiştir: 

Dün saat 19 u 21 dakika 39 saniye 
geçe çok şiddetli bir zelzele kaydedil
mi§tir. Merkez üstünün İsta.nbuldan 
9850 kilometre mesafede olduğu tah. 
min ediliyor. 

s~ 
Avrupa işleri 
ve Amerika 

_... Baştara[ı :2 incide 

bule kadar ileri gitmişti. Filhakika Çem
beilayn birkaç defa A\'am kamarasında 
Halifaks da Cenevrede birkaç defa, l
talya - Ingittere itil!fmın imzası dolayı
sile, Ruzveltin ve Balkan antantının 

memnuniyet beyan etmesinden bahset· 
miS}erdir. Ancak ç.cmberlayn bükQme
tinin, itilAfa taraftar olrmyantara ka~ı 
bu beyanatı bir silah olarak kullanmakta 

old~runu görünce, Amerika hariciye ve
kili Kordel Hul, cunihurreisinin sözlerini 
izah etmek lüzumunu hissetmiştir. Hul' 
ün izahına göre, Ruzveltin memnuniyet 
beyan edişi, Ha~ ilhalanı tasvip ~ek
linde tefsir edilmemelidir. Sulha ve sü
kOna yardımı olacak bir itiHlf aktedil
diği içindir ki Ruzvelt o yolda beyanat
ta bulunmuştu. !şin içyüzü şudur ki 
Ruzvelt bu beyanatını hariciye vekiline 
sormadan yapmış, h:ıttft beyanat Ameri
k.ı efld!rı üzerinde de çok kötü bir tesir 
yapmıştır. Hariciye vekilinin beyanatı 
izah etmeğe lüzum görmesinin bir sebe
bi de budur. Bu münasebetle Kordel 
Hu!, Amerika hükOmetinin, Stimson ka
idesinden aynlmayı asli düşünmediğini 
ve Ha~istanm ilhakını da tanımıyaca
t'IIlı sarih olarak bildirmiştir. 

Amerika hariciye vekilinin bu irahında 
bir taraftan, Ruzveltin yaptığı gafı ta
mir etmek, diğer taraftan da (,emberlayn 
hükOmetini tenkid \'e muahaze etmek gi
bi iki maksat sarih olarak seziliyor. 

"A .• ~. F.S'ftfF.'1? 

bütçesi dün 
kabul ediidi 

yolcu miktarı 
artmaktadır 

Tren adedi ve 
seneden seneye 
Ankara, 21 (Hususi) - Bi:yük Mil

let meclisinde dün Devlet Demiryollan 
ve limanları işletme umum müdürüğü
nün 1938 mali yılı bütçesi müzakere 
edilmi ıtir. 

Bazı hatiplere cevap verdiği .sırada 

Nafra Vekili Ali Çetinkaya ezclimle de
miştir ki : 

"- Sureti umumiyede söyliyeyim ki, 
memleketimizl:le şimendifer meselesi B. 
M. Meclisinin ve Türk milletinin auu
aunu tam tatmin edecek bir esasta inki
şaf etmektedir. 

Uç senenin rakamlarını bir füdr ol
mak Uzere arzetieceğim: 

1934 - 35 senesinde tren adedi 80.000 
1935 • 36 " " ., l12.21(j 
1936 - 37 •• .. ,, 115.732 
Yani üç senenin içerisinde bir misli 

fazla tren adedi olmuıtur. 
Taşınan yolcu miktarı: 
1934 - 35 senesinde 8,5 milyon 
1935 - 36 ,, 11,5 milyon. 

1936 - 37 • 14,5 milyondur. 
Eıya olarak 34 • 35 2.800.000, 

35 ... 36 da 3 milyon küsur lbin, 36 • 31 
de 4.111.000 ton e§ya nakleldilmiıtir. 

Görillüyu ki, §imendiferlerimiz nak
liy-4t ve hare!ketine en müsait bir §Cil

de dovam etmektedir. 
Bunun içtind, iktısadt. ticari inişa. 

fının da ne derece de olacağını takdir 
buyurursunuz.,, 

Bu müzakereden sonra bütçenin 'hey
eti umumiyesi üzerindeki görüşme kMi 
görülerek maddelere gesilmiş ve 1931 
yılı mesarifatr ar§Jlığı olarak D. D. yol
lan idaresine 35.739.400 lira tahsisat 
verilmesine ait biltçe kabul edilmiştir. 

Mez:lc1ir idarenin TaridDtı 37.?39.400 
lira olarak tahmin edilmektedir. 

Ödünç para verme işleri 
Dünkü ruznamede bulunan ve ödünç 

para verme i§leri lıakk:ıııdald kanunwı 
müzakeresinde aöz alan HüsnU Kitapçı 
mevzu müzakere olan kanun ile bükQ
metin hay0tr ucuzlatmak için aldığı 

tddbirlere 'bir yenisinin ilave edilmekde 
olduğunu işaret ettikten sonra kanuna 
"ödUnç para verme işlerinde yüzde 8,5 
dan fazla faiz alınmasını yasak eden bir 
fıkranın gözettiği faydayı ''açrk kredi 
§eklindeki,, muamelelerde yüzde 12 ye 
lCz,dar faiz alınabileceğine ldair olan 
ikinci fıkranın izale eden gibi görundi.i
ğUnU söylemiş ve bunun tatbikatta güç. 
lükler tevlit ede'bileıceği mütaleasmda 
bulunmuştur. 

1kbsat Vekilinin izahatı 
tktısat Vekili Şakir Kcsebir verdiği 

cevapta §unları söylenıi§tir: 
"- ÖdUnç para vermek işleri bu ka

nunla ikinci merhalesini yapınt§ oluyor. 
Bundan bir kaç sene evvel Büyük Mec
lisin 'b'bul buyurmuş olduğu birinci 
kanunla o vakte kadar mell'leketimizde 
!1iç bir kayrt ve inzibata tabi tutulmıyan 
faiz meseleleri bazı kayıtlara. tabi "tu

tulmuştu. Bu :Kayıtlara göre faizin a
zami h:xldi kanun!da tthdit edilmekle 
beraber fiilen yüzde 25 den fazla faiz 
alınmayacağı tasrih ediliyordu. Yüzde 
25 e kadar olan faizlerde 12 ye kadar 
olanı normal, 12 den yukan olan idarei 
hwıusiyeler lehine baızr vc.gilere tani 
tutulmak suretiyle nihayet yiizdc 25 
fai= filan yapılamaz hale getirilmişti . ., 

lktısat Vekili bwi:lan eonra bugün 
müzakere edilen kanunla yüzd~ e.ekiz 
buçuktan yukanda herhangi bir şekil. 

de dereceli faiı için hükümler tama
men ldıJldınlmış olduğunu kaydetmit 
ve demiştir ki : 

"- Hlisnü Kitapçı arkadaşrmı~ bun. 
dan evvelki kanunun m1cidesiyle bu de

faki kanun maddesini okumuş ve kartı· 
laştırmış olsalardı, aradaki büyük de
ğişikliği te&Oit buyurmuş olacaklar&. 
Burada yalnız bir fıkrayı ilave etmiı 

oluyoruz. O fıkra kendilerinin tayinini 
talep etmiş oldukları fıkradır. Biz bu 
fıkrayı bankaları himaye için burada 
bırakmt§ değiliz. Burada muhafaza edi. 
len fıkra, ~'Sık kredi muamelesinde iı 

gören iş sahiplerinin lehine mahfuz; tu~ 
t1ılmusturı 

Çünkü açılı: krediler, teminatlı 

krediler karşısında hiç f(lphesls ki 
bankalann rağbet etmiyccckleri bir il• 

nrf muamele teşkil eder. Eğer aralann
da faiz noktasından ufb'k bir fa.oic mu
hafaza edilmemiş olursa, hiç.bir banka 
kendisine arzedilecek olan kredi mua. 
melesinde faiz haddinin tesbitine böyle 
bir imkan verilmediği ta!r..diTde teminat
sız kredi vermek yoluna git:mlyecelrtir. 
Bunl r memleketimizin kredi ihti)'BÇla· 
n bazı sarsıntılara uğramruu muhtemel 
görilldil. Bu n'.>ktai nazardır ki, doğ· 
rudan doğruya tcmiuatlı krediler için 
kabul etmiJ bulunduğumuz ve normal 
addettiğimiz sekiz buçuk haddi açık 

kredi muamcJeleriyle tc:ninatsız mua· 
mclelerde yüzde 12 ye kadar bba1 et. 
mck yolunu tercih ettik.,, 

1ktısat v~kilinin bu i.z:ahatmdaıı tlOD

ra, Hüsnü Kitapçı tarafından bu mev• 
zu lizerinde bazı mütalealar aerdedil • 
mi§ ve bu mütaleamra İktıat VeJdlfyl• 
bütçe encümeni maibata :muharriri ce
ıvaplar vermişlerdir. 

l\f Uzakere sonunda maddelere reçile. 
rek kanun kabul edilmittir. j 
PHijlardan teyyare re•nd 
Pl9jlann tayyare resminden iM:imıa 

baklandaki kbnunun milzUcrelhıde 

Rabmi Apak (Tekirdağ), bmıun ~ 
me havuzlarına da te§mil edilmeainl 
istemiş ve bütçe encümeni mubata mu• 
harriri verdiği ce-r.ıpta eıaeen bu gibi 
havuzlaıtdan resim ız.lmmasma dair ka· 
nunda bir kayıt bulunmaınamna ıtJre. 

bana lüzum olmadtğrnx ve bu clbl hao 
vuılann damga resminden muaf tutul. : 
malan yolundaki Rtauni Apak tarafm
dan ileri sürülen temenninin'-'""'*'•· 
nun şümulüne girmediğini kaydetmil" 
tir. 1 

Berç Türker (Afyon) ımtt mftda,.. 
faayı arn.kadar ettiğini ile.rl stırereıc 

bu resmin kaldırılması nleyhbıde bu• 
lunmuştur. 

Bu mütaleaya karşı Dahillye Vekill 
ve Parti genel sekreteri fQD]an IÖ1. .. 
lemiJtir: 1 

.. Tnyynre resmi nihayet bir senedir .. 
Devlet bu toprakların müdafaumı u.. 
mumt bütçe ile azamı nisbette t.emln 
ebni§tir. (Bravo sesleri). 1 

General Kazrm Sevükteldn, 'Hl"* 

djği bir takrir ile kanun reye tonuıa... 
rak kabul edildikten sonra, gelen eVtt 

rak arasında bulunan ve 1ılilU ~ 
faa. ihtiyaçlnrmı niçiJl ileri ........ 
~l taabhüdde bulnmnuma mu.... 
de edilmesi hakkındaki kamm ltyDıa,. 
sının ruznameye alınarak mtl8t.acelf· 
yetle mUzakeresinin isteml§lfr. l 

Kanun bu talep U7.erine mtlakere 
ve kabul edilmiştir. 

B. M. Meclisinin dünkü tıopı.a. 
smda Siirt 1·ilayeti çevresinde merke.. 
zi Hazo olmak üzere Kozluk ve ...,... 
kezi Ziyaret olmak üzere Baykan ka... 
za.larmın teşkiline ait kanmı llyibuı 
da. müzakere ve kabul edilmlF:fr. 

Meclis müzakerelerine nilıa.yet ve • 
rirkcn Pazartesinden itibanııı 1938 
bütçesinin mUzakcresine bqlandma • 
sına \'C bil~ müzakerelerinin deftml 
müddetince her gün saat 14 te top~ 
nılmasma knra.r vermi§tir. 

Boğazda bu sabahki 
sis 

Bu sabah K&.radeniz boğazou blff 
bir sis ~aplamışbr. Sis Cleye kadar 
devam Ctmi§, bu yüzden~ w. • 
purlar boğaroan çı~ Btlytlk. 
derede beklemeye mecbur kalmıtJar. 
dır. 

Karadenizdcn gelmekte olan b1rkq 
gaz şllcpi de açıKlarda. beklemlt'er • 
dir. Sis saııt on birden sonra gekilmif. 
vapurlar boğazdan girip çıkmqa..,.. 
lam.ışlardır. 

ZAYİ -1929 da Tokat lbni Kemal 
ilkokulundan aldığını şahadetnammıi za,. 

yi ettiğimden yenisini alacalım. Eskisi· 
nin hilkmü yoktur. J 

'R. Mmt,111 1>iıtl11r. 
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Bayrak kanu
nuna riaget 
etmeliyiz! 

Daha pek yakm bir zamanda bQyü.k 
Millet Meclisinden yeni bir bayrak 
kanunu çıktı. Büyük bir ihtiyacı kar
playan bu kanun, §2nlı bayraiann:r,m 
kat! eeJdini tayin ettiği pbi, bayrak
larm ne vakit asılıp, ne vakit asıJım. 
yaralmı da ıösteriyonlu. Y-eni kana
na göre. resmi günler biter bitmez, 
bayraklarm derhal indirilmesi icap et
mekte idi. 

Evvelisi gün 19 mayıs mfinalfheti
le bt1tiln lsanbul gQze] bayraklarmm
la donanmıştı. Fakat 20 mayıs &fb'ıft. 
yani di1n bayram bittifine göre bfittin 
bayraklann indirilmiı o1masJ kap et
mekte idi .. Fakat ne yazık ki. hm 
vatandaşlar affedilmez bir Wmydil&. 
le bu vazifelerini yapmakta grdktı'Jr
Jerinden dün §ehrin birçok yerlerinde 
h~ll asılı duran bayraklara sık sık 

rast geliniyordu. 
Sancat.l karşı l~ubalilik gayrika

bili af bir hata olduğuna göre, kanu
na itaat e~er. derhal tecziye e
dntnelidir diye dürunüyonız. 

Hava yollarında 
tenzl Ult yapıldı 

Bu sene memleket içindeki bavayot
Jannm epey geniş1etilmiJ olduğu ma
lamdur. Seferlerin ve mıntakalann ço. 
pıt:ılmuma mukabil, yolcu biletleri 
için de bir çok yeni tenzilat yaıhnıftır. 
Yeni tenziUttan .onra bilet fiyatları 

aıorta dahil olarak tunlarchr; 
Ankara - i•tanbul gidit, dönüt bir &"/ 

mut*r 32 lira. 
Ankara .. imür 46 Jira 
Ankara - Adana 43.20 ,. 
htanbııt - Adana 50.20 ,. 

ı.tanbul • bmir 4 7 .40 " 
bmir - Adana 48.80 n 

An~Ql .. bmir 32 lira ,.ım. cW11 
Ankara-Adaııa30lira ,. ,. 
i9tanbul - Adana 35 lira • ,, 
htanbul - iz.mir 33 lira ., ,. 
imıir - Aidana 34 lira .. ,. 

)M~~ELEf 

Tifoya karşı 
harp açmalıyız! 

Geçen sene bir çok ocakları söndüren bu af etin 
geni felaketlere sebep olmasına mani 

Yaz pldi· Sıcak· 
l&r bir kaç gündilr 
ballN1111 bulunu. 
yor. 

Yazı çok 1evme

me ralmen bu 118. 
m Sçl.mde bir tir • 
keklik var. Geçen 
.lleU, bötl1ıı lstan • 
ballalar aihi tifo 
korkum:M'•n ben 
de nele!' çektiğim! 
b&tırl&dıkça ade
u ııofuk terler dö
Jdlyoııun. 

olmamız lazımdır 
~ Sonra., geçen 

sene olduğu gibi, 
bütün içilecek 811. 

. lar 8Ila bir kon • 

. troldan geçirilme
li, pi§meden yene
cek yefillik ve 
meyva satan es -
naf, eükklnlar 
kontrQl edilmeli • 
dir. 

Daha sekiz on 
ay evvel, yiizlerce 
vatandlfı aramız • 
dan kara toprakla
ra gMU.ren, ve bir 

En i§Zek <XÜüleleme 'bile ldğım ts1aıralan aık 31k temizkmm6dikÇ6 tifo 
tle nasıl mücadele edilirt •• 

lstanbulun bir. 
çok mahalleleri bu 
gün bA1a 8U mkm
tısı çekmektedir 
ki, bu mabaJJelere 
de derhal terkoe 
suyu çepJelerl ya 
pı:lmasI icab e
der. 

çoklanm da aylarca yataklarda, has
tanelerde atırllndilren bu Afeti nönttne 
geçmek için. geçen sene alev ba.eayı 
aardıktan sonra aklımız bqmııza gel. 
mil- ve mUmlcilıı olduğu kadar ıiddet· 
li bir milcadeleye girişmf.ştik. 

Fakat aradan daha pek az mftddet 
geçtiği halde, timdi feliketll gtlnleri 
tamamen unutmue gibi hareket edi. 
yoruz. 

8ank1 bu eenek1 sıcakI&rla beraber, 
tffo u.lpımm da bqlıyacağma embı
mlttz gtbl blr vaziyet alıyoruz. 

zehirlendikçe, lstanbulda tifo ile mü
cadele çok zorour ama, ne olsa, bir 
geyler yapmamız, bu kötil ha8talığı e
li kolu bağlı bir vaziyette beklememiz 
lcab eder ..• 

Geçen sene lsta.nbulda yllz binlerce 
va.tanda§& tifo qm yapilmlf ve bu • 
nun için de bazı tertı"bat a.Jmm11tı. Bu 
sene yiııe ayni tekilde çalıpıa.k !cin 
daha. fazla. beklemek, bilmem ııekadar 
doiru olur? İstanbulda bir kısmı halk 

Geçen sene, lstanbulu kant kant maaleeef çok tedbirsiz davranmakta,. 
gezerken, yine bu dtmıl&rda. beledi • dır. MeeelA pis suda yıkanmış marul. 
yeııiıı her oeyden evvel, açık JAğmıla- yiyen, hatta elma, erik gibi yemiıleri 
n kapamağa. baJrnuumu defalarca hiç yıkamadan madelerbıe bıd1renle • 
yazmıştım.. fa.kat belediyemiz, bu en rfn adedi oldukça kabank olduğuna 
lüamılu işl, Dedeme htJA bqarama • göre, belediye böyle hareket edenlere, 
mrş bulunuyor -ve vaziyet böyle olun- !lfn tehlfkesint uJatmak için lmv • 
ca, tifo hastalılmm lstanbulda her wtH bir mh1ıl balam pvpe.ga.nduı 

yapmalıdn-. 
Filhakika bazı mekteplerde talebe. sene nasıl olup da daha bllyftk bir Afet Yazdiklarmım hiÇbirisl yapılmasr 

ye aaı filftn yapıldı ama, bu kadarcık ol:ırak boy gôstermediğine doğııısu bnklnsız §eyler d~dir. Fa.kat bu a. 
bir teY tifo Metini kar§ıla.mak icin de- &~mak ica.b ediyor. Beleclil1e, 'borç nda birçok t_..Jd'ftthıta, Wlhr 1 1 
vecle htaktüi cta kilçft b'tinu mı! yapmalı, harç yapmalı, isterse haJkt&n maddi mtl§Jdllltla k&Tp '.lraqıya bh. 

ı.taabulun dört köıe'linde, J'erikö- para toplamalı, fakat medıea.t bir teh· ııabillr. Ama, amılıı eJ1ndeD. hiçbir 
yUnde, Orta.köyde, Kammpapda, Dı. re değil, kunmuvustanm kuabaJarma 181 kurtuhmyacağr JcJn, beledfJ9 de 
lamurda bAla açıkta hatti BOka.k orta- bile yakışauyacak bu halin derhal 6- lstanbalu bu en mDhlm dardiDdeıı kur 
im.da akan ıağmılar bulundukça.. ve nUne geçmelidir. tıte o zaman, tifo tarmak yolunc!a, blltibı mAnflerl yıka.-
on binlerce vatandaş, her gün bu ta. mUcadelesinde en büyUk admı. a.tıJmıı cak bir azimle çah§malıdır. 

Şair JVecip /lazz-_i_mıl_a_ro_an __ çm_u~m_ın_e_w_es_k_o_kul_ar_ı_a __ om_caktır~-·~----------~--~-----------HABE~-R-a_ 

lın bir tavzihi 
Bugün ilk nüshası çıkan "Gençlik., 

gazetesi §air Necip Fazıl Kısakürelin 
kozast altında ve ''Senfoniden .. basl~ı 
De bir §Ör De§retmektedir. Necip Fazıl 
bugün bize bildirdiiine göre bu tür ken
C:tiainin malQmatI haricinde neşedilmİf
tlr. Ve henüz tmnamJanmaımı bulun
maktadır. Eserleri üzerinde titiz bir dik
btle ça1qtılı kendisini tanıyan)arca ma

Maden ocaklarına 
amale yazılan kont 

Jem olan pir. hmilz tamamlamacblı bir E YLOL aymm 80Dla.rma doğru Belçikada. Şarlruva 
liirlnf. bir arbdat meclisinde okumı11. lflhrindekl if bulma dairesine bir adam müraca. 
WGmch"k.. gazetesinin altkadarlarmdan at ~ İl tsti,m bu adama hüviyeti soruldu... ismini 
biri ihtimal orada not~ bmm sa-- 8&yledi'" hUviyet ettnınmı kaybettiğini nave etti. Yeni 
fesine koJmuştur. Necip Fam 4'WibaJi- amele erteli gOa Dampremi maden ocaklarına gönderildi 
Hk. .diye TBSlflandmhlı btt hmketin ve on.da kendiaine il verildi. 
tnzihfni biı.den rica etmtktedir. Fakat ,eni am.e1eııhı it ark&di.§lan, onun efendiden 

ir adam gibi konuttuğuıı& dikkat ettiler. Bu 'konU§l?l& 
..arzı: amele arumda merak uyandırdı, dedikodular bafla.
dı. 

Bu dedikodu madende çalıpn mllheııdiıılfdn kulağına 
kadar gittL Jmbendfslerden birisi polise haber verdi. 
Tahkilrat ,apddJ. Ba maden amelesinin ayan azaımdan 

Kont X..Ti19 GrUn olduğu ve ll8hte bir isimle maden ia
çial ,..pld.,, 1111ıpldı. 

Bftri,etini gidemet ve saht.e bir isim kullamnak suç
larından dolayı kont aleyhinde kanuni takibatta bulunul· 
muı llzımgeliyoıdu. Fakat ayan azuındaıı olduğu ıc;tn 
tepi! muun1yet1 vardı. Mesele lya.n meclili reisliğine ya. 
aldı. .. 

Kasket içinde yuva 

R lGOlılON, Fransanm cenubunda ~ngin bir çü~i-
dtr. Çobanlarmdan blrisi bir aktıam ineklerle ça.. 

yxrdan döndtığil vakit, kasketini ahırm dış duvarına çakı
lı b1r çiviye ub. 

Erte8i sabah kasketini a1mağa geldiği va.kit iki kum. 
nmun kuketınbı fçenine yerleşmiş olduğuıiu hayretle 

-n uı c;3rdil. Kutlan çok seven ~ban yuvayı bozmaya kıyama· 
Bu elbise deniz mavi&i renginde ku- :tı. kubttnt bıraktı, i1ine başı açık gitti. Kumnılar kas. 

maetan yapılmıp. Kollarına ve etale-lketten 'J'UV& tçeıırinde ymnurtladılar. Dişi kumnı kuluçka
rine ufak inci tanelerini andıran beyaz ya oturdu. Şimdi kuket içersinde mes'ut bir kumru aile. 
ltJemeıer konulmU§tur. si oturuyor. 

' Beyaz ayıları 

öldürmek yasak 

R USYANIN tlmalfJ>de, Sibiryada bulunan beyaz ayı
ları mcuırmek Rusya hlkbıeti tarafmdaıı yasak 

edilmiltir. Yalım, baz yıfmlan arasında yi,eeeksiz kalan. 
lar ve ayrlarm hllcmmma uğrayıp kendilerini kormnak 
için onlan mdUrmekten batka Ç&ft g6~ bu ya.
aktan fatisna edlJmialerdir. 

Be19 &)'I neıliıdn gltt.ıkçe aza1ma.kt& olU§U ve kalan.. 
larm da'vcılardan yakayı kurtarmak için tlmal kutbuna 
çekilmeleri, b6yle bir karar verilmesine sebeb olmuttur • .. 
iyi yQrekll bOyQk baba 

M öSYö Harri Haspel .Amerikada ticaretle uğra.en-. 
Altı ay evvel bir eğlence seyahati yapnak içhı Av

rupa.ya gel41· Amerikadan aynlırken kızı kendiajM ya. 
kında. bU.yük baba olacağnu mlljdelemifti- O vakit Hani: 

- Nekada.r iyi, demittl, iııfallah bir kızm olur; ben de 
gelirken ona güz.el bir bebek getiririm. 

Şimdi Harri, Ba.vr Jimanmda kendisini Amerika.ya gö
türecek vapuru bekliyor. Amerikalı ile görii§meğe giden 
dosUa.rmdan birisi, oturduğu ot.el odasmda bir kısmı B&D.• 

dlklara yerleetirilmie, beş yüz bebek görmiiftilr. Bunla.
rm ne oldıığumı BOnınca Harri: 

- Evet, demiltir. tamam beş yüz bebek aldım. Toru
mmıa bir bebek hediye götürmek istiyordum. Fa.kat AL 
manyada, Avusturyada, ltatyıı.da, Franaada dolqırkeıı o 
kadar gbel bebekler gördüm ki, da.ya.namıyara.k aatma]. 
dım. Amerikaya gidince bu beş yüz bebekle bir aergi 1L 
pacağmı. Bu eergiyi gmıeceklerden alacağımız pa.rayı to
rumun nımma fakir çocuklara. dağıta~ 

- l'akat bu auret1e t.orımunuz bebeksiz kalacak! 
Soallne Hani 111 cıevabJ vermiştir: 

- Onu da. d0tftnd11m; torunum için bqka. bir bebek 
alacağım. 

:J.tütı 

Y edigimiz gıd 
Zarla karakt 
arasında mün 
sebet var mıdı 
Yazım; Dr. A. R. ADAS 
Bizi hayata bağlıyan ilk sevki 

beslenme sevkitabısi olduğuna gör 
her devirde ve heryerde insanın 
olduğu en önemli lnesele olmuştur. 
kanın en geri ruhlu kabilAIArİnlf .. ,I 
rupanın en medeni cemaatlerine 
bütün insanlara devamlı bir hay 
mücadele ve ~ı§Dla enerjısini \1 
ihtiyaç ve bu ihtiyacın duyumun 
tevellit zevk ve neşedir. 

Mutfak sanatinin tarihi tetkik 
henüz demirden bir makinenin ica 
memİ§ olduğu devirlerde bile, bir 
kayserinin ziyafet sofrasındaki y 
rin ~idi, içkilerin nefaseti insan 
snun midesine verdiği ehemmiye 
anlatır. Esasen Adem ve Havva 
&ün ceçükçe daha kanlı bolu 
arkası gelmiyen hırslara sürükliy 
likeli psikolojinin beli ba§lı ka 
dan biri budur. Aç insanın tok · 
zaran bir ruh haleti içinde bulUındU 
devamh açlığın meltnkolik ve üıni 
hava yarattxiı bilinen bir Jıakika • 
ti1 kalesini yakan ve yıkan kudret 
hflrriyet aşla değil, onun kadar a 
sefaletti. Esasen Diyojenden I 
Muhammede kadar birçok filozo 
peygamberler içt.imat ve ahlfilci m 
zalarla insanlara daima maddt 
vaaı.etmemi5lir miydi?. Muhtelif 
gördüğümüz oruçların da sebebi 
budur. Fak.at ben gıdaların si 
nalar yaratan iktisadi ve içtima! 
rini. d1lnya piyasalarmdald roll • 
tarafa bırakarak daha ziyade psik 
lojik bir vetireye temas etmek isti 

VOcut '-e nıh arasındaki dar 
bize muhtelif ıwarlyeler ve tecrü 
iabat eden ilini müeyyidelere da 
yediijmiz gıdalarm çeşit ve 
humuz ve bilhassa karakterimiz 
bir miinasebet kurabilir miyiz? •• 
tababetin vazn büyük Hippocra 
b!nlen=e sene &1ce btt kanaati 
lllll ~ "ruh, takip ettiğimiz gıda 
nin nevine göre iyi wya fena bir 
dir,, demişti. Btltün eski fclSell m 
!eri wı dt.nlerf bli gibi ftkhlede 
ıörüYoruz. Hindistanda eski dint 
lardan Monon "ni:ramnalara riaye 
bir insan,. yam.yam gı"bi et yem 
dOnyaya aşk ile bailamr ve 
maz., der. Eski bristiyanlar 
bile eti kaldırıyorlardı. Domuzu 
mi§ olan m.üsliimanlık ve yalı · 
ayni fikirdedir. 

işte kitabı mukaddesin '(dünya 
vünü) faslmdan bir fıkrada 
1ahm insana dedikleri: •'Sana t 
tapyan her otu ve meyveli at.ıa \t 
gıdatarmı bmılar teşkil edecektir,, 
Yunan ve Roma filozofları gıda 
JeriJe alikadar oldular ve kaplan, 
kurt gibi bütün vah&t tabiatli ha 
rm et yiyici olduklarına 
insanlara da temsil ettiler. Efla 
saglr ve talebeleri nebat yiyici 
Meşhur Seneque de etin aleyhi 
-Hayvan eti kullanma Adetini bi 
denberi teıkettim; zeki! kabiliyeti 
daha iyi inkip.f ettiklerini ~,ıvnıı 

O>k daha sonra da maruf edipler 
irler ayni tt.Zi müdafayaa de\'3%Il 
Rousseau'nun oilu Emile'e olan 
v:it nası1ıatlerden bir parça oku 
'"Tecrilbe ne '§ekılde izah ederse 
m11haldcak ki et oburları diler im 
nazaran daha ıaUm, daha vahşi · 
bu müşahede her yerde ve her 
ayni sekilde olmuştur. Onun içi 
çocuklara eti sevdimıemek 1izmıd 
bir sıhhat meselesi olduğu ka 
karakter ve bir terbiye meselesid 

Famartine Tultos gibi hesa 
dipler de buna benzer veci2ıeleri 
laımJlar; ete karşı nefret besliy 
ima nebati gıdaları tavsiye etnıi 

ffakılcaten ot yiyen insanlar 
eefik. et yiyenler zaliın v hunh 
dırlar?- Bu hususta biraz da: tabı 
ve hekimleri dinlemek lazımdır. 
Gautierin bir mü~edesini n 
rum: "Uboratuvarımda sıra ile 
hububat ve bazan da etlerle besi 
yaz fareler kfilı sakin ve klh ısın 
atte idiler; Gissem müzesinde bu 
bir ayı, sırf ekmek verildiği vak 
sakin iken birkaç gün sonra et ile 
nince lrudumır ve muhafızlar için 
keti olurdu. Domuzlar da fazla et il 
Iendikleri ıaman tehlikeli olacak 
vahşile irler ... 

işte ~a bir aoktonın insanlaı 
kmda bu husustaki kanaati: "et ı 
hassa domuz eti ''e müstahzerleri ı 
gaddl eden insanlar ruh kabaltlı, 
yet kalmlaşmaşı, tavırlarda şiddet, 
cdıia meyil, maddi ınenfaatlere dil 
]ille gibi hasletler jlôsterirler. Halbu 

l>r. R48im 'ADASA.1 
' ....- 'nıol"mnt 1! fnı 
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Bir demir kafeste 1 

6 aslanla mücadele ! 
istimdadına rağmen, kafesin 
kapısını açmağa ve mürebbiyi 
kurlarmağa kimse cesaret 

edemiyordu 

~ . 

"Siyak eldivenli 1ıayvan murcbbisi1, aslanla boğuşuyor 

Birkaç gün evvelki Fransız gazete
leri, Lconda Pozen isminde bir vahşi 
hayvan mUrebbisinin 75 yaşında ola. 
rak Brükselde öldğünü haber verdiler. 
Son gelen bir Fransız gazetesi, bu a
~mın, büttin ferdleri vahşi hayvan • 
larla boğuşan bir canmaz ailesin.in son 
çocuğu olduğunu yazıyor ve bu ail~ 
ye dair şu meraklı tafsilatı veriyor: 

Pozen ailesi Belçika.da bir köyden 
çıkmıştır. Bu köyde 1793 senesinde Pi
yer Pozen isminde bir çocuk doğdu. 
Bu çocuk N apolyon ordusuna gönUllü 
yazıldr. Rusyaya kadar Napolyonla. 
beraber gitti, 'Vaterlo sava,,mda bu -
l undu. Sonra. köyüne döndü, çalıştı, 
ev1endt ve ~ erkek evllt eahtbi ol. 

du. 
Köylerinin toprağı kısrrd.Ir. Çoc11K

lar genç yaşlarında para kazanmağa 
mecbur kalırlar. Binaenaleyh Pozen 
ve büyük oğlu Jan on iki yaşın.da ço. 
banlrğa başladr. 

1835 kışında bu civı.rda iri bir kurd 
dadanmış, sürüleri kırıp geçiriyordu. 
Bu kurdun Janm sürüsüne zararı do -
kundu. lki kuzusunu bu kurd parçala
dı. Jan kurda bir hızak kurmağa ka· 
rar verdi. Sürüsünü gece ormanda 
kazdığı tuzağın yanında bıraktı. Ken. 
disi bir ağacın üzerine çıktı. !Kurd ka
ranlıkta yavaş yavaş dolaşan sürüyü 
görünce sevinçle saldırdı. Ertesi sa. 
bah ağacın üzerinde uyanan J an kur
dun tuzakta çabaladığmr gördil. 

Delikanlmm meharetle fırlattığı ke
mend kurdun boğazına sarıldı. Jan 
hayvanı sürükliye sürükliye köye ka
dar getirdi. 
Kazançlı bir meslek 
Babası oğlunun bu muvaffakıyetine 

sevindi. Kendisi, oğlu ve kurd köy köy 
dolaşmaya başladılar. Boynunda bir 
zincir bulunan kurd, baba ile oğlun 
arkasından kuzu kuzu gidiyor, deli • 
kanlının elindeki kırbacın şakırtıları
na derhal itaat ediyordu. 

İşleri iyi gidiyordu. Fakat Belçika 
köylüleri kıskançtır. Bir gü~ kurdu 
zehirlediler. 
. Bu vaka üzerine baba köye döndü. 
Fakat oğlu, çobanlık yapmak istemi. 
yordu. Cebinde birkaç frankla Fran
sayı aştr, Pirene dağlarına kadar git
ti. Orada 35 frank mukabilinde iki ya· 
şmda bir ayı yavrusu satın aldr. Kö· 
yüne döndü, kendisinden üç yaş daha 
küçilk olan kardeşi Baptist ile ayıyı 
oynatarak bütün Fransa panayırlarını 
dolaştı. Daha küçük iki kardeşleri de 
bu göçebe hayatın cazibesine kapıla -
rak ağabeylerinin yanma geldiler. 
Aitık biricik emelleri bir vahşi hay. 
vanlar canbazbanesi kurmaktı. 

İlk arslan 
Bu emellerinin tahakkuku gecik • 

medi. Bordodaydılar. Cezairden bir ge 
mi geldi. Bu gemide hafif yaralı güzel 
bir aslan olduğunu ha'ber alan. Jan 
derhal gemiye gitti. Kaptanla görüş • 
tü: 

- Bu aslana ne istiyorsun? 
- Yüz lira· 
Jan "peki" dedi ve derhal 100 lira.. 

yı saydı. 

Kaptan: "bir demir kafes getiriniz 
de hayvanı koyalım. Sonra kafesi alır 
götürürsünüz,. dedi. Delikanlı "hacet 
yok, kırbacını yanımda, sağlam bir de 
zincirim var. Hayvanın boynuna ta • 
kar götüriirUm,, cevabı ile mukabele 
etti. 

Bu vakayı anlatanlara inanmak IL 
zrmgelirse Jan aslam tıpkı bir köpek 
götürür gibi canbazhanesine kadar 
götürdü. Jan aslanı günlerce sokak • 
!arda arkasında gezdirdi, halkı heye
cana. verdi. Nihayet polis bunu menet. 

meye mecbur kaldr. 
Bu ilk aslan Fransada. çok maruf· 

tur. Hattft, Perlaşez mezarlığında Po. 
zen ailesinin mzarla.rı başında bu as
lanın bronzdan bir lbUstü vardır. 

Jan 1874 te öldü. Fakat canbazhane 
devam ediyordu. Ailenin yeni yetişen 
ferdleri birer bifer bu müesseseye ka· 
tılıyordu. 

Siyah eldivenli hayvan 
milrebbisi 
Janm kardeşinin oğlu Edmond bu a 

ilenin en tanınmış çocuğudur. 1888 de 
aslanlar kafes içersinde geçen heye
canlı macerasını hatıralarında şu su. 
retle anlatıyor: 

"Pariste, İtalya meydanında can
bazhanemizi kurmuştuk. Hava fırtı • 
nalı ve kafesteki altı aslan hissedilir 
derecede sinirliydi. Öğleden sonraki 

seansta "Rolan" isimli en vahşi aslan 
mutad numaralarım yapmak için mey. 
dana çıkmak istemedi. Derhal ellinde 
çatalım, hayvanın kafesine girdim. 

Kırbacımı salladım. Hayvan homur -
dandı ve yerinden kımıldanmadr. Se. 
yirciler: "yetişir, yetişir,, diye haykı· 

nyorlardı. Aslan arzuma itaat edecek 
yerde üzerime atıldı. Fakat atik dav· 
randmı, çatalı aslanın altına daya • 
dım. Birinci hücumu bu suretle sa -
vuşturdum ve ha.demeye bağırdım: 

- Kafesin kapısını aç! 
Bu sırada hayvan tekrar üzerime 

atılmıştı, beni tamamen silihsız bı • 
rakmak için çatalı sapından dişleriyle 
yakaladı. Dişler arasında çatır çatır 

kınlan tahta sapın sesini işittim. Ar. 
tık elimde kızgın bir aslana karşı hiç 
bir işe yaramıyacak olan kamçıdan 
başka bir şey kalmamıştı. 

Yeniden haykırdım: 
- Bir çatal... Bana bir çatal veri

niz. 

Sirkte mevcut bütün insanlar kafe. 
sin etrafında toplanmıştı. Faka.t hiçbi
risi kafesin kapısmı açma.ya cesaret 
edemiyordu. Ben yavaş yavq geriye 
çekilmiş, kafesin tellerine dayamnış

tmı. Aslan kırbacımı da. dişleriyle ya. 
kaladı. Parçalıyarak attr. Artık ölüm
le karşı karşıyaydım. Ölümden yaka
mı nasıl sıyıra.bileceğimi bir şimşek 
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Eğede 

Köy muallim 
mektebi 

Yazın da derslere devam 
Kurslardan 63 erkek 
ve SO kadın eğitmen 

mezon oluyor 
Izmir, (Hususi) - Kızılçullu köy 

muallim mektebinde yaz mevsimi ted-

risatına başlanmıştır. Bu mektebin 
1 

tedrisat sistemi nevi §ahsına münha.. 

s1r olduğu için, tatil yapınıyacak ve 
tatil mevsiminde derslere devam edi -

lecektir. Ancak her köy çocuğu on 
beş günlük izinle ailelerinin nezdine 
gidebileceklerdir. 

Mektepte sınıf geçme zamanı ey -
lfıl ayıdır. hkteşrinde yeni yıl tedri. 
satr başlryacak ve fasıla verilmiye · 
cektir. 
Eğitmenler kursu da büyük bir mu. 

vaffakıyetle devam ediyor. Bu kurs
ta. mevcut 63 erkek ve 30 ka.dm eğit. 
men ilkteşrin ayında mezun olacak ve 
köylerine döneceklerdir. Eğitmenler 

köylerine dönünce münasip vazifelere 
tayin edilerek maaş almıya ba.şlıya

cakla.rdır. Kadın eğitmenler de köyl~ 
rinde, köy işlerinde, köy okullarında 
vazife göreceklerdir. 

Uzundere köytt, köy öğretmen oku. 
lunun müfredat programında hususi 
bir yer işgal etmektedir. Yaz mevsi· 

mi içinde köy çocukları bu köye de • 
vam ederek orada. ameli ders göre
ceklerdir. 

-n-o--

Afyon Halkevl azası 
Bol vadinde 

Bolvadin, (Hususi) - Afyon hal
kevi gösterit ve müzik kolları kaza • 
mua gelerek evimiz üyeleriyle tanıt· 
nuşlardır. O akşam saat 20 de misa • 
firlerimiz (Himmetin oğlu) piyesini 
çok güzel ve tam muvaffakıyetle tem
sil etmişler ve mtlzik kolunun çaldığı 
muhtelif parçalar da zevkle dinlenmiş 
tir. Bu ziyaret çok iyi bir gece geçir. 
memize vesile olmuştur. Misafirleri • 
~ evimiz üyelerinin içten tezahürle
ri arasında Afyona avdet etmişlerdir. 

darbesiyle düııilndüm. Ve aklımdan ge 
çen delice bir fikri tatbika karar ver-
dim. 

Sol elimi hayvanın açık olan ağzına 
soktum. Dilini ~ yakala.dnn ve bütün 
kuvvetimle sıktmı. Bir kat daha. kızan 
hayvan pençeleriyle bacaklarıma. sal. 

dınyordu. lkimiz de beraber bacak • 
larmıdan akan kanla. kızarmış olan 
yere yuvarlandık. Fakat hfilft hayva • 
nm dilini bırakmamıştnn. 

Hayvan dilini kurtarıp benimle fa. 
re ile oynıyan. kedi gibi oynamak is
tiyordu. 

öteki aslanlar sanki bu mücadele. 
den ş~ırmışlar gibi kafesin bir köşe
sinde J(şkm şaşkın duruyorlar, ve sa: 
dece vahşi vahşi böğürmekle iktifa ~ 
diyorlardı. Artık kendimi kaybetmiş 
gibiydim. Birdenbire kö~eki beş as· 
lanın çılgınca sıçnyarak koştuklarını 

işittim. Baktrın. Kafesin yan kapısı 

açılmıştı, aslanlar ko~a. koşa kapıdan 
çıkıyorlardı. Derhal bana hücum eden 
aslanın dilini bıraktım. O da ötekile. 
rin arkasından dışarı fırladı. Kurtul
muştum. Fakat ne halde? 

Tekirdağ kursundan 
70 muhtar vesika aldı 

Kuna devam eden ve vesika alan nıufıta.rlar va!i ve mua11im1cri1e bir arnd.a 

Tekirdağ, (Hususi) - Vilayetin te· 
şebbUsüyle halkevinde açılarak on beş 
gün devam eden muhtarlar kursu bit· 
m.iştir. Tekirdağ merkezine bağlı köy
lerden 70 muhtar ve köy katibinin de
vam ettiği bu kursta valimiz ve deva. 
ir müdürleri ta.rafından kendilerine 
köy ve köylüyü alakadar eden mev. 
zular üzerinde dersler verilmiştir. Bu 
hafta yapılan imtihanda muhtarlarm 
bu kurstan. çok jstifade ettikleri an • 
laşılmış ve kendilerine birer vesika 
verilmesi uygun görillmüştür. 

Hava şehitleri için 
Tekirdağmda ha va şehitleri ihtifa· 

li çok heyecanlı olmll§ ve bu törene 

bütün subaylar, askerler, okullar ve 
kalabalık bir yurddaş kütlesi katılmış· 
tır. Bir tayyare subayının ve iki öğ. 
retm.enle okul çocuklarmm söylevle • 
ri alfiltayla. dinlenmiştir. Törenden 

sonra okullar ve askerler tarafmdan 
düzgün bir geçit resmi yapılmıştır. 

Sağlık koruculan 
Halkevinde bu hafta açılan sağlık 

korucuları kursuna Tekirdağmdan ve 
kazalardan ayrılanlar devam etmekte· 
dir. Bu kursa devam edenlere sıhhat 

ınüdürü ta.rafından dahiliye mütehas
sıst, hükfunet ve belediye tabibleri ta· 
rafından muhtelif hastalıklarm arazı 
ve korunma çareleri hakkında dersler 

verilecektir. Bir buçuk ay devam ede. 
cek olan bu kurs sonunda bir imti • 
han yapılacak ve muvaffak olanlara. 
ehliyetname verilecektir. 

Tekirdağsporun müsameresi 

Tekirdağ spor klübü bu hafta gü· 
zel bir müsamere venniş ve klübe iyi 
bir varidat temin etmiştir. Müsamere
de Faruk Nafizin "Canavar,, piyesile 

bir komedi oynanmış ve piranıid ha· 
reketleri yapılmıştır. Tekirdağ spor 
klübünün bu hafta içinde Edirneye git 
mesi; orada hem bir müsamere ver .. 
mesi, hem de bir maç yapması karar. 
laştınlmıştır. 

Kırşeblrde zelzele 
Ankara, 19 (Hususi) - IDr§e]ıirde 

yeni bir zelzele olmu§bır. Civardaki 
üç köyde büyük zayiat olmuş, birçok'. 
ev yıkılmıştır. İn.sanca. zayiat yoktur. 

Burdurda mektepBerrde 
seırgDDer açoloyor r-/ ,. .. 

f.T ... 1''"ft<ı::;:'i\ 
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Hademeler hala yerlerinden kımıl • 
damamışlardı. Beni kurtaran onlar 
değildi. Seyircilerden bir genç kadın 
büyük bir cesaretle, aslanların kafe -
sini öteki kafeslerden ayıran kapıyı 
açmıştı. Bir hamlede yerimden kalk. 
trm., kapıya. kadar gittim, fakat dışarı " __ ::,~~~~ 
çıkamadım. Bayılmışım.., 

Edmonun sol eli tamamile sakat 
kaldı ve çok çirkin bir manzara aldı. 
Onun için Edınon ya.şadığr milddetçe 
bu eli siyah bir eldivenle gizledi ve bu 
yüzden °Siyah eldivenli hayvan ınü • 
rebbisi,. ismini aldı. 

Geçenlerde ölen Pozen de ~nda 
meslek hayatına bu canbazhanede a· 
tılmrştr. 

Burdur, "(Hususi)' - Bu yıl Burourda. olfullar 19 Mayısta 'Kapanıyor. Köy 
ve yatı okulları 10 Mayısta. ders kesimi yaptılar. Geçen sene olduğu gibi bu yıl 
da merkez ve yatr okullarında mmtaka sergileri yapılmaktadır. Evvelki gün 
vali belediye reisi, halkevi başkanı parti azası ve öğretmenlerden mürekkep 31 
kişilik bir heyet Çeltikçi' nahiyesine giderek orada. yapılan mmtaka. sergisini 
açmışlardır. Resimlerde giden heyet sergi binası önUnde köylülerle beraber ve 
sergiden bir köşe görlllmektedir. 



Kiralık Apartınıan 
KUçllk Komedya 

Eşh:ıs: Nuri, birinci rlyaretçt, ikinci ılyaretçl, mütekait yar. 
bay, ev sahibi. 

Nuri - Cidden çok mUte
eHirlm! Apartunarumı bırakı· 

yorum!.. Halbuki bu apartı

manda tam yirmi ıenedlr otunı.. 
yorum! .. Fakat ben bırsıkmak 

istemedim. Ev .ahibiniden kira
yı biraz indirme.ini istedim .• 
Çünkü ben ıen eski kiracmynn 
ve hiç bir zaman onu masrafa 
sokup tamirat yaptırmadım. 

Halbuki o arzumu yerine ge
tirmedi.. Ben inat ettim. A· 
p:ırtımanı bırakmağa karar 
verdim .. İ§te 1 .. Fakat bu karar 
beni cidden üzüyor. Apa.rtıma
nımı terketmek beni cidden 
müteessir ediyor. Burası çok 
rahat. Çok geniş. ve üstelik ko 
caman bir bahçesiyle mükem
mel bir manza'!!Ztlr var .. Düşil -
nUn bir kere 1 BUtün Boğaziçi 

görünüyor. Sr,,nra hakikaten 
milthit bir ~y, ben apartımanı 

bırakacağımı s-Oyleyip te, ev sa
hibi kapıya bir levha astıralı 

beri bir süril '-'dam gelip apar-
tımam ziyaret ediyor ve bazı
ları da fena halle gevezelik e
diyorlar .. Halbuki ben asabi bir 
ins::tnım .• (Kapı çalınır) ltte ! .• 
Eminim ki gene lbir ziyaretçi .. 
Görürstinilz .. 

Ziyaretçi - Merhaba, ~ 
yım. Kiralık apartrman burası 
mı?. 

Nuri-Evet, bayım. 
Ziyaretçi - Bunu ıize sor

mamda scıbep var. ÇiinkU alz 
de takdir edersiniz ki, yanıla· 
bilirim. insan bam:o 3 Uncll 
kata çıktığım zannediyor, son
'Pa bfr de bakıyor 1ri 4 üncil ka
ta gelmiş.. Ve yahut ta 2 inci 
kata .. Pakat bu defa her halde 
yanılnndrm, değil mi? Buraeı 
her h~de 3 ilncü kat .. 

- Evet bayım. 
Ziyaret§i - Kapıcı bana 3-

Üncü kat dedi •. "Kiralık apartı
ınan üçüncüıdedir . ., dedi. 3 iln
cil kat, ne 4 üncü kattır, ne de 
2 inci kat .. Değil mi? Ve ma
deın ki siz bam bura.$ınrn 3 Un
cü kat olduğunu söyltiyonu • 
nuz, ıize itimat edebilirim, de
lil mi?. 

Nuri, (sinirlenerek, hiddet
le) - Evet, bayım. 

Ziyaretçi - Bu kadar hızlı 
bağrnp kendinizi yormayın, 
bayım, ben sağır değilim.. A
Partımanınız cidden gilzel .. 

Nuri - Teıekkür ederim. 
Ziyaretçi - Bir !CY değil ... 

Şu karşıda görünen ağaçlık yer 
Güıh:ı,e parkı ıdeğil mi?. 

Nuri- Evet, bayım, Gülha
ne parkıdır. 

Ziyaretçi - Ya tU <Snlimtı.ı
de uzayan gUzel sular da Bo
faziçldir, galiba .. 

Nuri - Evet, be.yrm, ofu 
içidir. 

Ziyaretçi - ister misiniz ai-

ze bir ıey a8yliyeyim? Evveli, 
GUlhane parkının a~lan, 

manz:aramn. bir kısmını ı<>r

mele mini oluyor. Sonra, bu 
ağaçlarda her halde sivrisinek 
var, detil mi? Çünkil ağaçlar
da sivrisinek bulunur. 

Nuri - Sivrisinekte ağaç 

olmaıın da .• 
Ziyaretçi - Zannetmem, 

çilnkU sivrisinek küçük, ağaç 

iıe bUyilktUr .. Sonra bu ağaç· 
tarda her halde bir ıiitü kU§ 
var. ÇUnkU dikkat ettim • ben 
gayet müdekkik bir insanrm • 
nerede ağı<:ç varsa, orada mu
hakkak kuş ta vardır. Ve ya· 
but ta,, belki de, kuşlenn bu 
lunduğu yerlerde ağaç çıkar .. 
Tabiat her teyi o kadar ince • 
den inceye hesap etmittir ki, 
dcJil mi bayrm?. S:ibahlan, bu 
kuşların cıvıltısı beni yoracak .. 
Sitin apartıımanı tutmamayı 

tercih ederim, bayım.. Allaha 
ımıarladrk .. (Dıpnya çıkar). 

Nuri- İ§te bu!.. Bütün gUn 
hep ayni şey .. Hı.."1buki ben, sa
bahlan ku§ cıvıltılan ile uyan
mayı ne kadar severdim.. Ah 1 
Bu apartmıanımı b.maıktığıma 

cidden müteessirim!.. (Kapı 

çalınır). Al sana bir daha! .. ft
te batka bir ziyaretçi daha .. 
(Kapıyı açar). 
. ikinci ziyaretçi (içeriye gire· 

rek) - Kiralık apartıman bu
rası mı?. 

Nuri - Evet.~ 
tiywetÇl ~ Zaten 8y1e of· 

dufu beebelli.. Bana 3 Uncu 
kat de~itlerdi. Ben de doğru 

3 OncU kıta çıktmı ve 3 Uncü 
katta !bir tek apartıman bulun
duğu için, billtereddUt ıizin ka· 
pıyı çald:mı.. Esasen ytnılmak 
lcat'iyyen adetim değil. Bu • 
ğaçlık yer Gülhane parkı de· 

iil mi?. 
- Eveti. 
Ziyaretçi - Zaten bundan 

emindim.. Yanılmak adetim 
ldeğil .. 

Nuri - Ve düşUnün ki, ha· 
yım, bu ağaçlar d3 ağaçtır. 

Ziyıaretçi - Bundan emin
dim .. Beni aldatmak iinkanstz 
bir geydir. Gülhane parkında 

kaç ağaç var? • 
Nuri - Efendim? Şey .. Bil

mem.. 
Ziyaretçi - Bilmiyor ınuıu

nuz? Demek ki bütün GUlhane 

parkı görilnmiyor. Şu halde 
manzara zannetmif olduğum 

kzdar güzel değil.. Şu halde 
bu apartımanı tutmıyacağım ... 

Nuri - Fakat bundan bana 
ne?, 

Ziyaretçi - Tutmıyacağım, 
bayım .. Ben kolay kolay alda
nacak insanlarldan değilim .• 
(Çıkar). 

Nuri - Deli ı .. Zaten hepıi 

J--.~ ___ B_i_li_v_o_r_m~u_s_u~n_u_z_? __ ~~' \~~~---ş_e~n~F_o_k~r_a~Da~r~~~-
S439 senelik \'eni nakil ~ 

ekmek vasıtaları 1(-~o~ A \ 

Romatizmadan fe 
na halde muzta. -
rib olan Mişon, 

sokakta, tanıdı. 

ğı bir doktora 
rasladı ve parasız 

Hat Nufferi her. İnsanlar bir sürü ' _ 7 l 

halde tanımıyor . nakil vasıtası keş - -
sunuz. Zaten onu~· · ·., fetmişler ve bu 
tanıyanlar pek az - · . . kafi değilmig gibi 
dır. Çünkü bayan ~ 0 _ ' şimdi de bir çok 
Hat Nuffer mi- kimseler de, her. 

lALtau 14!l4 sene evvel yaşıyor 
du. Bu zengin ve meşhur bir 
Mısırlı kadın olup mezarı he· 
nUz açılmıştır ve onun şöhre. 
U, bllhassa, mezarında üzüm
lü bir ekmek çıkmış olmasın· 
dan ileri gelmiştir. GörUlüyor 
ki eski Mısırlılar da ağızları. 
nm tadını biliyorlardı. 

Bunu bulmuş olan arkeolog. 
lar bu ekmeğin tadı hakkında 
malumat vermlyol'lar ama 
hakları da. var: 3.432 senelik 
bir ekmeğin tadını anlamak 
cidden meseledir!! 

Farol adalarında ağaç o ka. 
dar nadir bir geydir ki, so • 
kaklarm ortasında ağaç bit· 
se bile bunu kesmezler. 

Amerikncla. bir cins uluyan 
maynıun vardır ki, bunların 
sesi 5 kilometrelik mesafeden 
kolaylıkla duyulmaktadır. 
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de deli!.. Beni de deli edecek· 
ter .• Bir daha birisi gelirse .. ~ 
na ..• (Kapı çalınır). lıte l (A· 
çar.) 

Müteknd yarbay - Bayım, 

kendimi takdim edeyim: Müte
kait 9Uvari yarbayı Özcan Bum 
bum.. 

Nuri (Kendi kendine) - A
man 1 Yarbay 1 •• Hiç ktzmağa 

gelmez .. Hem ismi de pek ya
man. (Yarbaya hitzıben): Em
rinize ıl.madeylm, bayım!.. 
Yarbay-Aartımartı g8rme

ğe geldim .• Cidden hoıuma gi· 
diyor. Hem bUyUk •. hem hava
dar .. Hem aydmlık.. Gilzel 
man2.1a1ras1 da var .. Ağaçlar gö
rüniiyor .. Ağaçlara cidden ba
yıbrl'ttl.. O kadar bayılırım ki 
ekseriya onlar keser ve yenile
rini dikerim .. Bu apartnnan ha· 
kikaten hoşuma gidiyor. 

Nuri (!çini çekerek, kendi 
kendine) - Heyhrıt! Benim de 
hoıuma gidiyor .. Burada ka
labllaeyHim .. 

Yarbay-Bir ıeysoracafım. 
Burada boru çalınabilir mi ? • 

Nuri-Efendim?. 

Yarbay - Ben ordudaki i~ 

detleri hatl muhrtfaza ederim, 
bayım. Sabahlan boruyla kal· 
kar •• Yemeklerimi boınıyla: yer 
ve gene boru çalınca yatanm. 

Nuri - Tabii, bayım, bura- . 
da boru ?ar, hattı isterseniz 
top atar ve ata binersinit .. 

Yarbay - Benimle alay cdi· 

kesin nazarı dikkatini celbe -
~ecek nakil vasıtaları bulu
yorlar. 

Bundan bir müddet evvel 
rarıs sokaklarında., arkasında 

garib bir araba. sürükliyen 
bir bisikletçi görülmUştilr. Bu 
araba, iki tekerlekliydi, fakat 
bir tek insanm kuvveti için 
hayli yüklü göıilnilyordu. 
Çünkü bu arabanın içinde, beş 
raıla yedi yaş arasmda oaln 
dört çocuk vardı. 

Y a.pılan tahkikatta bu kil _ 
çük kervanın Belçikadan gel
diği ve Avrupa turuna çıktı· 
ğı anlagılmştır. Bu fa.kir a • 
dam belki de çocuklarını ge. 
çindirmek için başka bir çare 
bulamamıştı. Bu bulduğu ça -
:reyse, itiraf etmeli ki, hiç de 
kolay değil... ,.. 

Afrikanın yerlileri olan Ua. 
pular, merasim esnasında biri 
birlerini korkutmak iç:Jn, ga • 
yet garib ve korkunç maske· 
ler takarlar. - ' yonunuz, öyle .ım baynn? Fa-
kat tunu bilin ki miltekaid bir 
yarbayla aılay edilmez. Bunun 
cezamru göreceksiniz. Sizin a
partımanıruzı kiralayacak, fa
kat sizin canınızı da alacalım .. 
Şimdi gidiyorum. Fakat bir 
saat içinde ıize şahitlerimi gön
dereceğim .. Yarın sabah sizin
le düello yapacağız. . Hangi si 
lahı tercih ederseniz onlarla 
kaqıla~l'l'U. 

Nuri - iyisi mi siz tercih e· 
din: Ya iki metreden top ve ya 
hut ta 40 metreden kılıç düel
losu .• 

Yarbay-Korkakherif .. Gö-
rüşüriiz. (Çtkar). 

Nuri - Bir ıUpUrge! Nere
de şu silpürge!. Bir daha birisi 
gelirse aUpUrgeyi kafasına in
direceğim.. Ne diye bu apartı~ 
manı bırakıyorum? Şilphesiz.: 

inadım yllziinden.. Ah f •• Bura
da katabilıeydim., (Kapı ~alt· 
nır.) Bir :ziyaretçi atılla! Şim-
dl görllr halini.. Şu ıUpilrgeyi 
kafaaına bir f ndireyim de .... 
Qgrtır halini 1. Buyurun! .. 

Ziyaretçi - Bu ne? Bu ne 
rezalet?,, Beni ıilpilt~e sopa si
le mi klrtıhyorsunuz:?. 

Nuri - Eyvah 1 .. Ev nhibt !. 
Ev aahibi - Evet ev aahlbl

nu.. t.tediftnfz parayla alze 
apartımanmu tekrar brraktığı -
mı aöylemete gelmiştim .• Fa· 
kat madem ki kabna ıüpür -
ge~ri indirdiniz, derhal evimi 
te-~edln, bayım!. 

bir konsültasyon elde etmek 
ümldilo sordu: 

- Doktor dostlarımdan bi
risi bacaklarmdakl roma.tiz -
madan fena halde giMyet e. 
diyor ve geceleri uyuyamıyor. 
Ona ne tavsiye edeyim acaba? 

- İyi bir doktora gitmesi. 
ni söyleyin. 

* Ta.bit ilimler öğretmeni sı. 
rufa. geldi ve kürsünün ta.eri
ne kUçllk bir paket bırakarak 
talebelerine şöyle dedi: 

- Si7.e çok şayanı dikkat 
bir gey göstereceğim: yirmi 
sene mUddetle alkol içinde ka. 
lan bir kurbağa. 

Bu ·sözler Uzerine paketi aç
tı ve içinde bir sandviç bulun. 
ca hayretle mırıldandı: 

- Halbuki ben otobliste a.
lellcele sandviçi yediğimi zan· 
ncdiyordum!.. 

1'a 
İşçi - SözUm o-

'';:J:::a na terakki t Eğer 
bu fazla. iş çıka

ran makineler i. 
\ -:ad edilmeseydi, 
.lburada kürekle 

çalı§a?l en apğı bin ameleye 
j15 vardı. 

Ustabaşı - Evet, kürek de 
lc-a.d edilmeseydi, o zaman da, 
kilcük kasıklarla. çalışan bi 
milyon ameleye iş Vardı. 
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BULMACA 
.._ ......... __ '_ 

-
Yuka.rki mura.bbalann içi. 

ne, 17, 23, 26, 29, 32, 38 Ye 
41 rakamlarını öyle bir tarr.. 
da yerleştiriniz ki, yukardan 
aşağı veya sağdan sola doğru 
ya.pa.cağmız cemll~rin hepsin. 
de yektın 87 olsun. 

Bu bilmecemizi halledenler-
1len birinciye bir kol saati, L 
klnciye bir pergel ta.kont, 0.
çUncilye bir bUyUk şişe kolon· 
ya ve ayrıca 200 okuyucumu.. 
za muhtelif hediyeler verile • 
cekUr. 

Büyük bir avuka

tın yanında çalı .. 

şan, hademe, pat. 
ronundan sık sık 
azar ve nasihat i· 

şitiyordu. Bir gUn 
avukat, bekleme salonunda, 

hademesile birisi arasmdn vu
kubulan §U muhavereyi duy • 

du: 

- Burada kaç para kazanı-

yorsun? 

- Ayda 275 lira. 

- tm.kfuıı yok! 

- Evet. 25 lira nakit ola· 

rak, 250 lira da hukuki ta.vsL 

yeler ve saire olarak ... 

HABER 
ÇOCUK SA. YE"'ASI 

Bilmece kaponu 
21 MAYIS - 1938 
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Kabataş lisesi 
Spora nasıl çalışıyor? 

... 

l'tfektcuin 1mvvetli basketbol takımı Tloca1trn Hamdi Saverle beraber 

Bugün size her hafta bu sütunlarda 
okutmayı vaadettiğimiz röportajları
mızdan 2 ncisini takdiı...ı ediyoruz. 
Boğazın en güzel yerinde kurulmuş 

1 
olan bir irfan müessesesindeki Türk 
gençlerinin spor sahasında nasıl çalış
tıklarını görmek ve anlamak, onu oku. 
yucularrmıza anlatmak maksadile Ka
bataş lisesine gittim. Mektebin müdür 
muavinliğini yapan kıymetli jimnastik 
hocalarımızdan Hamdi Saver ile gö. 
rüşmek imkanım elde etmeğc muvaf • 
fak oldum. 

Bay Hamdinin denize nazır odasın. 
da karşı karşıyayız. Kendisine Haber 
gazetesi namına röportaj yapmağa 
ge!dj.~ylediğim zaman gülüms~
di ve sormu~ olduğum suallere cevab 
vermek lfıtufkfırhğıru esirgemedi. 

Hamdi Saver anlatıyor: 

ATLET!ZM: 
Mektebimizde son zamanlarda rağ

bet bulan bir spordur. Genç atletleri -
miz haftanın muayyen günlerinde Be. ' 
şiktaş Şeref stadında çalışmaktadır • 
lar. Henüz pek yeni olmasına rağmen, 
bu şubede gençlerimiz büyük muvaf . 
fakıyetler gösteriyorlar. Bunlar ara - · 
sında genç atlet Fethi, son olarak ya- · 
pılan seçmelerde 800 metre birincisi 
olmuştur. 

Bize bu izahatı veren Bay 
Hamdi Saver biraz dinlendikten son
ra ilavo etti: 

- Görüyorsunuz ki, mekte -

·Burdurda güreş birincilikleri 
bimizde spor ne geri, ne de ileridir. 
Bununla beraber gençlerimiz munta • 
zam bir disiplin altında bedenlerini in 
kişaf ettirmek için mükemmel ve tam 
vesaitli bir jimnastikhanede çalışmak 
fırsatım ellerinde bulunduruyorlar. 
Mektebim.izin jimnastik salonu birçok 
mekteplerin hasretini çektiği bir mü_ 
kemmeliyettedir. Jimnastik şenlikle • 
rinde talebelerimizin her zaman mu -
vaffak olmasının bir sırrı da işte bu· 
dur. 

Burdur, 19 {Hususi) - Burdurda Atatürk Altın kupası serbest güreş! 
için mmtaka birincilerini seçecek olan karşılaşmalar üç haftadanberi yap 
maktadır. 

Bir müddet daha konuştuktan son. 
ra Hamdi Savere teşekkür ederek ay. 
rıldım ve mektebin umumi kaptanı 

refakatiyle jimnastikhaneyi ve klübü. 
nü gezdim. Her şey mükemmel, her 
şey intizamlı. Klübün bir köşesindeki 
Kabataşın bu güne kadar yapmış ol
duğu spor müsabakalarından almış ol
duğu kupalarla büstler ve bayraklarla 
süslenen müzeyi uzun uzun seyrettik
ten sonra spor kaptanı bay Turgutu 
tebrik ederek kendilerine muvaffakı • 
yetler temenni ettim ve çok iyi inti. 
balarla mektepten aYJ'.ıldım. 

Hayrettin Bahtoğlıı 

Binlerce halkın heyecanla takip ettiği bu müsabakalarda muhtelif sıkleti 
den altmış çift karşılaşmış ve neticede birinciler tayin edilmiştir. 

Yukardaki fotoğrafta Burdur şampiyonları görülmektedir. Soldan itibare!! 
87 de Ahmet, 79 da Musa, 72 de Mustafa Coşkun, 61 de İzzet ve İsmail, 66 
Hurşid ve İsa, filizde Mehmet, 56 da Hikmet. 

Uşakta spor 
Blltün klilpler mühim bir varlık 
göstermekte, futbol ve atletizm 

terakki etmektedir 
yandığı şüphesizdir: Türkün eski sp 
runu ihya etmek. 

" - Mektebimizin meşgul olduğu 
spor sahası geniştir. Spor işlerini ta
lebe idare eder. Yalnız direktifleri ben 
den alırlar. Gençlerimizin meşgul ol. 
duğu sporlar şunlardır: Futbol, bas
ketbol, Ping . Pong, voleybol ve atle
tizm.. 

Kabataşm mii7amımcl (--------------
jiımıa.stikhanesiııden bir köşe 

Uşak, (Hususi muhabirimtzden) - j 
Burada gençlik hareketlerinin iyi bir 
düzen üzerinde cereyan ettiği görülü. 
yor. Cevvai bir gençlik kütlesi, muhit
te ~por hareketleriyle beraber fikir 
hareketlerine de ehemmiyet vermiş .. 
tir. Halkevinde müsamereler ve kon. 
ferans serileri fasılasız devam ediyor. 

Spor hareketleri UY.erinde Uşakta 
mevcut bütün klüpler iyi varlık gös
termişlerdir. Garbi Anadolunun spor 
fileminde adı sık sık anılan Uşak, bu 
namı, klüplere verdiği ehemmiyete 
borçludur. 

Gaye UY.erinde ciddiyetle duruldu 
ğunu gördUm. Ve kltibü ziyaret et 
tim. Yetmiş seksen azası vardı. Tıp 
bir şehir klübU halinde bulunan b 
müessesede duvarlar atçılığa. ait 
simler kaplamış. Bilhassa. sayın 1sm 
İnönünün bir maniayı atlarken a.1m. 
mrş olan o meşhur resimleri büyül 
lerek en mutena y:ere asılınIJ. Rlüb' 
sık sık tertib ettiği atçılık talimle 
yüzde seksen nispetinde semere ver 
mektedir. 

Mektebimizdeki en kuvvetli spor ko. 
lu basketboldur. Basketboldaki mu -
vaffakıyetlerimiz kayda şayandır. 
Mektebimiz basketbol takınır bu güne 
kadar yapmış olduğu bütün müsaba. 
kaların hemen ekserisini kazanmış ve 
Istanbulda, hatta Türkiyede hatm sa
yılır bir kuvvet olduğunu bu suretle 
ispat etmiştir. Kendileri bu mev· 
sim !stanbulda tertip edilen ve birçok 
mektep ve klüplerin iştirak ettiği iki 
turnuada 2 nci olmuşlardır. Gençleri . 
mizin basketbol ve voleyboldaki bu su 
götürmez muvaffakıyetleri mektebi _ 
m.izin mükemmel bir jimnastik salonu 
na malik bulunması ve kendilerine yaz 
kış sabah akşam boş zamanlarında ça
lışmak için açık olmasından ileri gel. 
mektedir. 

Gençlerimizin bu mevsim yapmış ol
duğu basketbol temaslarının bazıla -
rmda almış oldukları neticeelr şun . 
lardır: 

Perayı 44.12; Kurtuluşu 26-8, Mü. 
hendisi 32.18; Akınsporu 22.15 Gala. 
tasaray mektep takımını 23.8; Arna· 
vutköyü 46.9; Perayı 74.12; Koleji :32 
24; Mühendisi 26-11; mağlfıb etmişler 
ve Barkahbaya 24-22, Galatasaraya 
25-19 mağlfıb olmuşlardır. 

FUTBOL : 
Futbol faaliyeti o kadar ileri olma_ 

makla beraber, fena değildir. Bu sene. 
ki futbol faaliyetleri daha ziyade sı_ 
nıflar arasında olmuştur. Hariçle ya
pdan yegane temas Boğaziçi lisesi ile
dir. Takımımız bu maçta güzel bir o· 
yun oynıyarak kuvvetli rakipleri kar. 
şısında iyi daynnmışlardır. Diğer ta. 
raftan mektebimizin muhtelif sınıf ta. 
kımlan Bcğaziçi lisesi sınıf takımla
riyle maçlar yapmışlardır. Futbolcu
larımız içinde tanınmış hiçbir futbol
cu olmam:ısma rağmen , iyi bir futbol 
takımına malikiz. 

VOLEYBOL • PlNG . PONG: 

Spor 11mıını 7•apfanı Tıırgut 

Bu sporlarda da hariçle temasımz 
yoktur. Gençlerimiz kendi aralarında 
müsabakalar yapmaktadırlar. Kapalı. 
sahamız mevcut olduğundan voleybol 
takmımıız kuvvetlidir. Bu sene sınıf. 
lar arasında tertip edilen voleybol 
!';ampiyonluğunu 11 nci sınıf kazan -
mıştır. 

Demirspor galip 
Bakırköy halkevinin tertip ettiği 

turnuvanın finali 19 Mayıs gençlik ve 
spor bayramında Demirsporla Barut. 
gücü r.rasında ve hakem Ahmed Ade
min idaresinde Barutgücü sahasında 
oynanmıştır. Kalabalık bir seyirci 
kütlesi önünde ilk golü Demirspor 
yapmış ve devrenin nihayetine doğru 
Barutgücü de beraberlik golünü at
mıştır. İkinci devrenin 15 inci dakika
sında Demirspor bir gol daha atmış 
ve hem gol faikiyeti, hem de oyun fa. 
ikiyetini ele almıştır. Kendi sahasın • 
da mağlfıb vaziyete düşen gUçlüler 
sert tir oyun oynamaya başlamışlar. 
dır. Demirspordan iki kişi sakatlan
mış ve fakat hakimiyeti elden bırak
mamışlardır. 

Oyunun neticesine 18 dakika kala 
sahanın inzıbatiyle alakadar güçlüler· 
den bir bay oyunda hiçbir hMi • 
se yokken uluorta sahaya girerek yan 
bakeminin elinden bayrağı kapıp yere 
atmış ve bu şekilde Bay Ahmed Adem , 
de oyunu tatil ettirmiştir. Maçın gali. 
bine verilecek kupa Halkevinde mah. 
fuzdur. 

Gençler birliği 
Mevcut klüplerden bir tanesini an

latayım: "Uşak gençler birliği,. 1922 
yılında kurulmuş ve o zamandanberi 
muhitinde istihdaf ettiği gayeyi ba. 
şa.rnıaya muvaffak ol.muştur. Birliğin 
194 azası vardır. Bütçesi 725 liradır. 
Bu bütçeye gelir temin eden kaynak· 
lar, aza taahhüdatı, teberrü, müsame. 
re, ayni yardımlar gibi şeylerdir. 

Gençler birliği muhitinde öğünüle. 
cek bir varlık halindedir, demek iste
miştim; 934 yılında orta Anadoluda 
Uşak sporunun varlığını ispat eden 
klübü budur. Söylüyorlar ki, o zaman 
Uşak muhtelitine 9 oyuncu vermiş, ve 
İzmir muhteliti ile beraberlik temini
ne muvaffak olmU§tur. 

936 yılında Türkiye idman cemiyet. 
leri ittifakının umumi kongresinde 
kaza mrntakalarınm lağvı kararı üze
rine klüplerde yepyeni bir usul kaim 
olduğundan mahalli spor bir muvak. 
kat müddet için eski hızım kaybetmiş. 
se de bilahare daha yeni esaslarla es
ki kuvvetinden pek daha dddt bir te
şekkül haline ~elmiştir. 
Diğer klüpler 
Uşakta üç klüb vardir ve federe

dir. Takip olt.i.nan sporlar atletizm, 
futbol, voleybol, basketbol ve son 
günlerde ihya edilen atıcılıktir. 

Belediye reisi Rıza Topuz, birlik 
reisi Taşim Helvacıoğlu, Atlı klüb 
başkanı Hakkı Yılancıoğlu, gibi mu. 
hitinde sözü geçen zevatı buradaki 
gençliği idare etmektedirler. Gençler 
birliği geçen aylardan birinde bir eş. 
ya piyankosu tertib ederek elde eyle
diği 425 lira safi parayı doğrudan 
doğruya ortamektebin yetim çocukla
rına terketmiştir. 

Atlı klüp 
Uşakta bir de atlı klüb vardır ki, 

gaY.esinin pek ~etli esaslara da • 

lzmirliler 
Bu sabah şehrimiz 

geldiler 
Bugün Beşik:taş, yarın da 

rayla deplasınan müsabakasını Taks· 
stadyomuniia yapacak olan İzmirin E 
sancak taknnı oyunıeulan Bandırma y 
liyle bu sabah şehrimize gelmi§ler v 
Kontinantal .oteline inmişlerdfr. 

-o-

Yağlı gilreşler 
Çenberlitaş Aile bahçesinde bu paz 

gününden itibaren her hafta devam et 
mek üzere, büyük yağlı güreş müsabaka 
lan yapılacaktır. 

Bu müsabakalara memleketin birço 
tanınmış pehlivanları iştirak etmektedit. 

Ingiltere - Yugoslav 
Tenis karşlla,maları 

Belgrald, 20 (A.A.) - Yugoslav ve 
İngiliz tensi federasyonlarının mü
messilleri Davis kupası için yapılacak 
maçların prograımıru tesbit etmi§ler • 
dir. M].;""tÇlara gelecek cuma günü ba~ 
lanacaktır. İlk ilci Simpl'ler cuma ve 
pazar günleri Dubl'de ıcumartcsi günü 
oynanacaktır. 

Yugoslavya Mitiç ve Puncek tara • 
fından temsil edilecektir. Yugoslavya .. 
mn en iyi oyuncusu olan Puncek'in sıh. 
hl vaziyeti mahsus derecede iyileımi§ -
tir. 

Me-: şamplyonluj'u 
Prag, 20 (A.A.) - Dünya meç 

şampiyonluğunun neticeleri: 
İtalyan Guaragna yedi galibiyetle 

dünya şampiyonu olmuştur. ikinciliği 
6 galibiyetle Fransız Garderc kazanmı~ 
tı:r 1 
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Bütüıı a. t.il~ __ ; --"' aksiı1.e oıarak ve herkesin 
itirazına rağmen 

ne 
Doroti Larnur 

çocuk istiyor ! 

Ortaclald reshıH1e Dorotl 
ı.mur bir orkestra şefi olan kocası 
Berbl Ke y ile beraber görliltiyor •. 

, 

Meri Oberc>n'un 24 
saatı nasıl geçer ? 

Ameırnkalı gü~can yıldız "Madam X boş~nnyor,, 
isminde renkll bir fllm çe~lrlyor 

Biribirlerinden pek farklı zevkleri 
olan film yıldızları bir noktada hemen 
hemen biliist.ian& birlefirler: yıldızla. 
rm hepsi çalıpna.yı sever. Hemen hep
si sık sık film çevirmek ve halkın gö
zü önünden uzaklaşmamak isterler. 
Bog durmak onlar için paslanmak de.. 
mektir. Onun için aylıklan iglese bile 
boı oturmayı sevmezler. :Maa.ıp.afili 
8inema ee}ırinde nam kazanmak çok: 
zor olduğundan kendilerine bir mevki 
yapmaya başlıyanlarm haddinden faz.o 
la çalı§lllalan zarureti vardır. BUD.S 
ise ancak vücutça. ve dimağca en sağ. 
1'1!1 olanlar mukavemet edebili • 
yorlar. Şöhretlerinin zirvesine tır -
manmaya muvaffak olan yıldızlar ise 
kendilerini orada tutabilmek için hüm 
malı bir faaliyet sarf etmelidirler. Ma.
amafih bu söylediklerimizden bir yıL 
dızm hayatının bir makine kadar yek• 
nasak ve müz'iç olduğu anlaşılmasın. 
Onfatm işlerinin de 7.evkli, eğlenceli 
taraflan yok değildir. 

Şimdi lngilterede ''Madam X in bo
ıanmasr,. adındaki renkli filmi çevir
mekte olan Amerikanın en güzel yıL 
dızlarmdan lılerl Oberonun yirmi dört 
saatlik hayatını misal olarak ele ala
biliriz: 

8a'ba'h saat 6,1.5: - Merl'in yatali 
odasına onun güler yüzlü, kumral saç
lı Fransız oda hizmetçisi Suzan girer, 
elinde bir bardak portakal suyu oldu
ğu halde Merl'i uyandırır. 

Saat 6 .)O - Parkta bir gezinti ve 
bu gezintiye Merl'in Topay ve Turoy 
adındaki iki köpeği de iştirak ediyor. 
Merl'in temiz hava almak im.kaımu 
bulduğu yegane saat budur! 

Saat 6,45 - Balkonda kahvaltı. 
Yenen eeyler sadece çay, kızarmış ek. 
nıek ve reçel. Sonra gelen mektup ve 
&'Uetelerin alelacele okunması. Bu sa
atte Merl'in bütün mesai saatlerinde 
famıalarla devam eden iki şey başlı· 
}'Or: çay içmek ve bilmece halletmek! 
kahvaltıda MerJc h izmet eden, siyah 
saçlı Hilda adında bir İngiliz kızı. 

/ 

, 

' , 

MerZ Olieron 
Saat 1,15 -Otomobil liapıda bekli

yor. Studyoya hareket. Otomobilde 
Meri Oberona kltibesi Sandoy refa
kat ediyor. lılerl'in Holivudda geçir
diği otomobil kazasında bu kızın ona 
çok yardımı dokunmuş. Kırk beş da· 
kikalık yolculuk çabuk geçiyor. Çün
kü bu yolculuk esnasında gelen mek. 
tuplara cevab veriliyor ve vakit ka
lırsa bilmece halline hasrediliyor. 

Saat 8 - Studyoya varış. Doğru gi
yinme odasına. Giyinme odası deyin
ce tek bir oda zannetmeyin. Burası 
birkaç odalı, banyolu, salonlu, hatta 
ufak bir mutfağı olan başlıbaşma bir 

daire. İlk ia baş tuvaleti. Bunu Coni is 
minde yüzü çilli, güler yüzlü bir kız 
yapıyor. Bu ia tamam. on beş dakika 
alıyor. Bundan sonra renkli filmde 
kullanılan 2 numaralı makiyajm ya
pılması için yarım saat uğraşılıyor. 
Bunu lılerl kendi yapıyor. Bundan son 

ra içeri Holivudun makiyaj mütehas· 
sısı iriyan Guy Pearce giriyor. Bir 
çeyrek saat kadar uğraşarak Merl'in 
makiyajının rötuşunu yapıyor. Bu sı
rada Merl'in aylıklı giydiricisi Plo _ 
doys tarafından çay hazırlanmıştır. 

Bir taraftan da plakları otomatik ola. 
W"' Devamı 1* üncüde 

i 

Sinema artistlerinin çocuk do
ğurmaaln da hadiıe oluyor •• 
Hem de pek sık tesadüf edilıni
yen bir hadise.. 

Busün, "dünyanın en 1rüzel ka
chıun unvanı verilen Doroti Lamur 
yalanda anne olacağını ilin edi-

bibi olmak iatiyorum?n batlıldı bir 
yazıda ba arzuaunu fÖyle anlab· 
yor: 

Birkaç hafta evvel Pamnount film 
şirkcine resmen haber göndeııdim ve 
önü~.izdeki kanunuevvel ayından iti
baren bir sene izin vermelerini istedim. 
Te§rinievvelde yirmi dört yaşıma bası-

yorum. Ayni zamanda, az bir müddet 
sonra, bir çocuğum dünyaya gelecek .. 
Bir çocuk sahibi olmam belki birçok 
lannın hoşuna gitmiyecdktir. Çünkü 
Holivudda ne kadar dürüst bir kadın 

'olursanız olunuz, anne olmanıza taham 
mül ~emezler. 

Fakat, kim ne derse desin, artistlik 
mesleğine ister sığsın, ister sığmasın 

gelecek sene çocuğum olacak.. Çocuk 
istemekle, bir zevce oltzıa ve vücutça 
sıhhatte bulunan bir kadının tabii va
zifesini yapmış oluyorum. 

Artistlerin anne olmasına itiraz eden 
lerin fikrine göre, çocuk bizim meslek
te hayatımıza sekte vuran bir ıcydir. 
Fakat, asıl mesele o değil, sinema dün
yasında yıldızların diğer kadınlara bir 

cihetten bile benzemesinin herkese tu
haf gelmesidir. Onun için, &nemaya 
evli değilken girdinizse evlenmek, ev
li iseniz çocuk ~Mbi olmak bir delilik 
sayılrr.. Onlarca, artistin serbest bir 
kadın olarak tanınması lazımdır. 

Hele ben 1 Mevzuu vahşi ormanlarda 
geçen filmler çevirdiğim için, erkekle
re vahşi bir şehvet hissi veren kadın 

olarak tanınmışımdır .. Fakat unutma
malıdır ki, o Doroti Lamut beyaz per
dedeki Doroti Lamurdur .• 
Benim evli ve çocuk sahibi bir kadın 
olduğumu öğrenirlerse beni filmlerde 
görünce eskisi gibi güzel bulmazlar
mış .. 
Belki doğru; hakları lda var. Bir ço· 

cuk sahibi olmak istediğimi ilk defa 
söylediğim zaman sinema şirketi buna 
şiddetle itiraz etmiş ve bu mahzurlan 

ileri sürerek, bir daha mukaveleyi tem· 
dit etmemek ihtimalini hatırlatmıştı. 

Sonra avukatıma müracaat ettim ve o-

• nun yardımı ile vaziyeti biraz kurtar
dım .. 

Çocuk istiyorum, çünkü normal ve 
aıhh<Jtli bir kadınım.. Bir kadın da an-

ne olmadrleça tam ve mtltekamU bir lı:a
dm olamaz! 

Çocuk istiyorum, çtınktl Holivutta, 
artistlerin anne olmalarma brp cldilen 
itirazı haksız çıkaracağım. Görecekler: 
Anne olduğum halde timdildnden daha 
fazla muvaffak olacağım.. Zira, muvaf
fak olmak ve daha güzel eserler yarat
mak için insarun meaut oım.. linm
dır. İ§te ben de anne olunca daha me
sut olacağım •• 
Çocuk istiyorum, çilnldl çocufumuz 

benimle kocam arasında daha ııla bit 
Ibbıta teşkil edecektir. Kocam daima 
benim yamında !durmuyor, mealek ica
bı şehir şehir geziyor. Kocam uza\Eta 
olduğu zaman çocuğum yanımda olacak 
ve daima bana koaamla beraber bulunu 
yormuşum gibi gelecek.. 
Çocuğum olsun istiyorum, çünkU be· 
nim çocukluğum çok fakir bir hayat 
içinde geçmiştir; bari yavrumu iste
diğim gibi büyüteyim, süsliyeyim, giy-

dirip kuptıp gezdireyim .. 
Çocuğum olsun istiyorum, çünkü, 

çünkü, çünkü .. Sebepleri saymakla bit-
mez .• 

Niçin evlatlık almıyorum ? 
Çocuk sahibi olac:eğmıı habet' verdi

ğim zaman on, on iki kiti §Öyle dedi: 
- Madem çocuk iatiyonun, evlatlık 

al .. Artistler öteki kaclmlar ai»i delil· 
dir ki .. Çoculdanna ftlecek ..ıötleri 

yoktur. Sonra, bir sene sin--clan uZllk 
lapc:akmı111n. Vakıa 'bugün mefhur 1Mr 
yıldızsın; fakat bir sene zarfında sine
mada hayranın olan kimuler Wle seni 
unut11caktır .. Çocuk olaaık ama, sen de 
meslekten olacakım .• 

Annesiz babaaız bir çocuiu kencliai· 
ne evlat edinen artiıtlerclen hiçbirini 
tenkit etmek akbmdan bile seçmez. Bü
tün dünyada, böyle, kendileriae eYlat 
edinmiı kimseleri ele bakuz bulmuyo
nım. 

Fakat İnsanm keneli eviaclı ile metıul 
olması baıkadır, evlithiı aevmesi ba1-
kadır .• Kenclime evlit edindiiim bir 
çocuğun kanında ne buluncluiunu ne 
bileyim ben?!. 

Anne olmanın faydası 
Her kadının anne olmak istemesine 

bir sebep daha var: 
tlmen isbat olunmuştur ki, bir kadın 

vücut ve heyecan itibarile de ana:ık an
ne olduktan sonra tekamül etmit aayı· 

lalıilir, çocuk doğduktan eonra, kadın 

vücudunda yeni ve daha canlı bir h\
yat başlar ve kadınlık heyecanı dt:aa 
fazlalaşır, canlılık o nisbette artar. 

Anne olmanın ruhi faydam da bafka. 
Çocuk anneyi, mensup olduğu cemi
yetine bağb:-.. Evlilik bağını kuvvet

W"' Devamı 1-f. QncQd• 



l ler IJOlunda kumandt;ın, 1400 
kilometre için benzin var 

-27-
.JertrUd bUyUk bir kuvvet sarfede • ı 

rek yuzünil et.ekliğinden kurtannJ§, 
elleri ileriye doğru uzanmı§, bağırı • 
yordu: 

Birden motöre bir çılgınlık anz oldu. 
Ses değişmi§ti, bir co~uyor, sonra ya
vaşlıyordu. Tayyare sarsılmağa baş
laml§tı. lv Nozey gazı kesti, benzin 
makineye az ~lince motör, krizi ge. 
çen bir saralı gibi, birden sakinle§
mlşti. 

- İniyoruz. 
-Sebebi? 
- lzeD.§tayndakllerin bir oyunu 

- Danyell Sevgilim gitme! Ölllnıil· 
ne gidiyorsun. Gidersen ölüm muhak· 
ka.k 1 Allah aşkına geri gel! 

Fa.knt tayyare motörünün gürUltU· 
sU onun sesini boğmaktadır. Genç kız 
yerinden fırladı, sahaya doğru koe
tu. Geç kalmı§tı, ta)'Xal'e sekmeğe, 

havalanmağa başlamı§tı bile ... 
- lmdad ! lmdad ! 
Dizleri üstüne dü§tü, son defa lnle. 

di: 
- Da.nyel, sevgilimi 

lzenataynverkcde çimdi herkes ayak 
UstUndeydJ. Düdükler ötüyor, 77 mili· 
metrelik toplar gUrJUyor, projektör. 
ler gökyUzUnUn karanlığını yırtıyor • 
lar... Fnkat çılgınca firara, bu, bey· 
hude bir mukabele; Nozey ile Benua. 
yı götüren tayyare zulmet içinde or· 
tadan kaybolmU1tur. 

xv 

57 modeli, iki ki§ilik harp tayyaresi 
Fransaya doğru uçuyor. l.stlkamet: 
Cenubu garbt. lrtıta: 4000 metre. Sü
rat: Saatte 850 kilometre. Benzin se
viyesi dolu. Mühendis önündeki 6.Jet
lere göz atıyor, her gey yolunda, mu
vaffak t1lmamalan tein hiçbir sebep 
yok. Motör gayet muntazam 1.§liyor. 

Iv Nozey, tayyare telefonile Beııua
ya sesleniyor: 

- İ§ler yolunda kumandan. 1400 
kilometre l~ benzin ar. En çok lkl 
saat sonra Fransadayız. 

Benua cevap veriyor: 
- Bravo! Ne muzafferane dönllg. 

Kolonel kim bilir ne kadar sevinecek. 
Hele babanız? 

Sizi kucaklamak isterdim. 
Delikanlı gUIUmsedi. Dakikalar ona 

saat gibi gelmektedir. Karanlıklar 
içindeki bu uçuş ne zaman bitecek? 

Motörün kuvvetile tayyare başın

dan ku)'Tuğuna kadar titremelıtedir. 
Hiç ril.zgli.r yok, sUratlerini bu sayede 
kaybetmedikleri için vakit kazanmış 

oluyor. Nozey bir rUyada gibidir. Bir 
buçuk saat sonra Fransada., Ahıasta 
tayyareyi yere indireceğini düşUnU
yor. Şimdi saat kaç? Gece yarısına on 
dakika var. Ne kadar da yavaş gidi
yorlar, saatte 350 kilometre onun sa

Benua endi§elenmişU, mühendisin 
omuzuna dokunarak tayyare telefon! 
le sordu: 

- Ne oluyor? 
Pilot cevap \•ermedi, omuzlannı kal 

dırdı. O da ne olduğunu anlayamıyor, 
Gözlerini dikmiş, karanlığı yararak 
ilerisini görmeğe, muammayı hallet. 
meğe calı§ıyor. Pervane mi 1 Dehşet 
içindedir. Anlamı§ olmaktan korku
yor. Pervane kumıuıdaya itaat etme: 
mektedir. 
Yav~ yava§ motöre tekrar hız ver. 

di. Makine kumandaya sadıktır, sü
rathmdt. Fakat pervane hep ayni sll
ratle dönüyor, motöriln süratlne tabi 
değildir. 

Nozey biraz daha çalıştı, sonra her 
eeyl brraktı. Gözleri irtifa Aletine dl· 
kilmlşU: 

4200 
Tayyare lnmeğe ba§laml§tL 
Benua haykrrdı: 
- Ne oluyor? 

herhalde. Pervane, motöre itaat etmi
yor. Motörden ayrıldı, nasıl oldu bil. 
mcm. Otomatik olarak sanırım. Ya
pacak bir §eY yok. Mecburi inff ve 
yer milsait değilse parçalanmak .. Hapı 
yuttuk! 

- Sakin ol kUçUk. Pline uçuı yap, 
vakit kazan. StabilizatörUnU i§let 
Kurtulacağız. Cesaret! 

Stabilizatör! Sahi! Şaşkınlıkla No
zcy onu unutmu~tu. Ümitle titrlyerek 
stabilizatöre kumanda eden maniveld
ya yapıııtı. "Bravo! Keşfi onları kur
tnracaktrr ... Mnnh•elAyı çekti. Eyvah! 
ManlveUi hareket etmiyor. Almanlar 
bu ihtimali de dilşilnerek tedbir al
mışlar. 

Tayyare alçalıyor, irtifadan 800 
metre kaybetmi§ bulunuyorlar. 

N ozey bağırdı: 
- Sta bilizatörli de i~lemez hale ge

tfrmtoter. 
Benuanm sesi, korkunç bir 80f1ık 

kanlılıkla mukabele etti: 
- Ya? O halde guı kes ldlçO.k. ÖIU· 

mOn geldiğini ıoıtelim bari! 
(Devamı var) 

bırsızlığına göre ancak bir kaplum· lii_.~-~-~~-~~••••._~.._.r.:.:.ı.r.'Wro:~w.:ı.:.ırı..ü.eo.ııo~ 
bağa sUraUdir. Ne zaman Fransaya 
varacaklar? 

On dakika da.ha geçti. 

HaJ:>cş imparatoru Halle SeMslyen!n torunu 116 R& Daatamn oğlu prens Da8ta. 
Londrada, on 1Ja§ından •ğı 900Uklararasında yapılan bir koşuda birinci gel
mi§tir. 

jt MAYIS - 1938 

Vazaını : M. s. 
Mahpuslara acı göz yaşı döktüren 

destanlar ve maniler 
-ıo-

Arpalar mele, nlelr 1 
Dadandı kara leylek 
Kııı burada kıılacbk 
Yazın ayırdı felek! . 

Buna bir başka sese cevap verirdi: 
Bu yollar pınann yolu 
Bu ıehre giden &eli dolu 
Detti kulpun lanlaın 
Yaralı yarimin kolu! 

Fakat bunlar, ıenç ktzlann (Hidrel 
leı) A.babı laımct çömleğinden çıkar· 

dılt nlpneye karıı okuduklan (mani) 
terden olduğu için çok makbul defild!. 
Bu kabilden (mani) teri bir ~lanııç 
olmak üzere okurlardı. Ası lmakbul ve 
mereup o?yan (mani) nevli, o devrin 
(ıemai kahveleri) nde okunanludı. 

Bunlar bu einıten (mani) lerdt nUkte 
ye itina edilir, söylene söylene iptizale 
uğramışlar okunmaz, yenden uyduru
lur, ıöylenirdl. Hotta, 
mUsabakalar yaptlrr-, tı iddiaya biner, 
hakem heyeti kartmnda imtihana çıtu. 
hr, aöylediti (mani) Jer içinde • ori· 
jinal nükte Jal*I üıtün sayılır, öteki 
(mat) edilmit addotunurdu. Ve netice
de kazanana mükafat verilirdi. 

Bu nevi (mani) )erden birbç miaal 
vereyim: 

Adam aman maniler: 
Ne 1artfm1LZ ıüzele ill8 al sar •• 

.(maniler) 
Adam 1man mim1er: 
Def elde 7irim okur benim için ... 

(miıniler) 

• • • • • • • • 
Adam aman (dertli koyun): 
Zalim lcaapa elinden ne çeker 

• . (Deı-tli koyua)? 

BÜ .eTdAJla ölür isem adımı . 
(Dertli koyun)? 

• • • • • • • • • • 
Adam aman (yara savar): 
Ne benden dert ekıilir, ne dilden 

(,.ara sa.ar) 
Bütün kutlar icinde ıüt veren 

,(Yan.1a, var) 

• • • • • 
Adam aman (Yar azarlar): 
Hep attıkça tef eelir muvafık 

(yare zarlar) 
Bir taraf tan il ıitemi. 'bir taraf tan 

(Yar azarlar) 
1 • • • • • • • • 

Adam aman ( yir aaar) ı 
Hekim iten bak nabzıma, cerrah isen 

(yara aar) 
Beni kimae asamaz, asar iae 

,()'iruar) 

• • • • • • 
Adam eman (düz ıünef): 
Bu ne hikmet Yaradan, gece ay, sün 

(dfiz ;iinq) 
Dolaıtım Şamı, Baidaclı bulamadnn 

(düqün q). 
O devrin baplsanelerinde, en çok ci

nai vak'Zılan aöyllye.n. yaıatan destan
lar okunurdu. (Mektepli Atıfı) ı (Yor
caneı Sadık) destanlan birer cinayet 
vak'aa1nı bavt olduğu için çok rağbet 
kuanmııtı. Hele (Karabulut destanı).. 
nm ıu: 

Sürüne ıiiriin• 'fVdım ilerıa 
(Çolak) ın keb.eaine ileri dojrQ 
!Çapandrm orada yib üıtü gayru 

Keıildi dizimde tabü tüvaıınn!. 
Parçası okunurken hıçlara hı~bra 

ağlarlardı .. Hele (Bedi) in destanlarm
dakt ıu: 

ilmim Bedi idi, yapm yirmi elb 
Telef oldum, gittim destanım kaldı 
Valdem de o gün mektup yolladı 
Bilmezdi bir evladı gitmio bir yana! . 
Kıt'asını dinlerlerken aeı acı gaz Yit" 

lan dökerlerdL 
Hapiaanede okunan destanlar içinde 

daha bir çoktan vardı. ~kQmla: bun· 
lan okuyup dinliyerek ağlarlar, ıWer

ler, kendi rüyet n.viyelerinden dUnyayı 
carerek dUtUncelerine dalarlar, kendi
lerini felsefeye kaptmrlardı. 
Dünyayı mantık ve felsefe zaviyesin

den görerek ağır baJlılık taslemak iste
yen (Vasıf) adında ilmmt bir pirin 
(Nasihat destanı) çok okunurdu. Halk 
inançlanndan bahseden bu destanda, 
islAm akidelerinin bazdan incelenmiJtir. 
On d!>kuz kıt'adan ibaret olan destanın 
içinde: 

Verir nasibi Reualaalan 
Getirmittir acni dünyaya madem 

Fırsat var iken çalı, be idem 
Tevekkül olun lutfu kusama!. 
ıibl insana akıl atreten, skolastik bir 

felsefe terennüm eden parçalar vardır. 
Ve diğer lat'atannda da avama mua
ıerct adabı, ve (marüeti ncfs) dersi 
vermek btemlıtir. 

(Yetmi§ iki buçuk mı'llet destanı), 
ııvamm dUnya Drerinde (72 buçuk mil· 
let) olduğw inancını J:uvvctlendircn mi 
zahi bir manzumcr.iir. Ve destanda 72 
buçuk milletin şiveleri taklid edilmittir. 

Bunlardan baıka, Şirketi Hayriye ve 
bugUnkU (Akay) m ceddi ekbcri olan 
(tdarei mahsusa) hakkında yarılmı§ 

destanlarla, eski Beycğlu ve Hocapa§a 
yangınlan halckında yazılmıg destanlar 
da okunurdu. Fııkat. en çok okunan
lar yukanda da ip.ret ettiğim gibi· 
cinai destanlarla, mizahi vadide yazıları 
destanlardı. Mahpuslar bunkn sazla 
çalıp okurlarken, gillme ihtiyacmı tat-
min ederlerdi. (Devamı oor) 

i ıı::ır.,ının][C] mın:aınoııarm:ımn•~ • . ··, ,· ~~ ~ . ,, ı ı 1 8lf.MrM4Wdtl+Jlll®lilŞll!Jt!JlmtJLl.liUlllD 
Jı ruJJııtır, bır ınsanı aa uç kelıme ıJe tasvır edıverirdi. En göı.e 
çarpan vasfı da düşüncelerinde, hüki.ımlerindeki serbestlikti; 
bunun, benim görüıılerim üzerinde hiç şüphesiz bfiyUk tesiri ol. 
au. Yedi yaşımdan on Y8.§ıma kadar adeta onun cebterlnde ya. 
§adım; ben onun yanında olmağı ne kadar seversem o da beni 
yarıma ç<>kmcği o kadar severdi. Onun beni, benim onu her
kesten fazla sevişimiz annemle onun arasında bir hayli kavgaya. 
sebeb oldu. BJr hissi alevtendinnek için de en iyi çare, tazyikm 
bu?. gibi rüzgan değil midir? Merak denilen yılanın kıvraklığı 
ile kapılar arasında kayarak yanma gidebildiğim zaman: "Sen 
misin kUçUk maskara?,, derdi Sevildiğine memnun. ömrü. 
nUn kıgmda bır giineş §Ulesini andıran saf muhabbetimden ho§. 
lanırdı. 

Akşamlan onun dairesinde neler olurdu bilmem ama her
halde çok gelen vardı; sabahleyin ayaklanmm uc.una basa. 
ıak, acaba orası da aydınlandı mı diye dairesine gittiğim za. 
man salonun eşyasını darmadalbn bulurdum: oyun masaları ku. 
rulmuş, yert~re tiltiln dökülmüş ..• Bu salon da odanın eşyasın. 
daki Uslub ile döşetilmiş; kanapeler, koltuklar tuhaf bir biçim
de; oymalı tahtadan yapılmış, e.yaklnr geyik ayağı şeklinde. 
lnoo bir zevkle alçıdan işlenınle çiçek girlandlan, aynalar ara
sında yılanknvi dolaşıp bır fisto gibi aşağı dökülUyor. Konso!
Jarm Uzerinde Çin saksıları var. BüyUk annem edalı bir esmer 
olduğundan t.ialresinm renklerini de ona göre intihap etmiş. 
Bu salonda, çocukken gozlerimi hayli oyalamış olan bir yazı 
masası buldum: Uzcrine oymalı gümüş kaplanmış: bunu büyük 
anneme Somellini adında bir Cenevizli venniş. Masanın dört 
tarafına, dört me\'simin muhtelif i§leri resmedilmiş; her tab
loda kabartma yüzlerce ınsan var. 

Hem 7.ekAsı. hem de gUzelliği ile XV inci Lui sarayı ka· 
dmlarmm en meşhurlarından birinin harimlnde, hatıralarımı 
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birer birer kurcalıynrak, iki saat bir başıma oturdum. 1816 da, 
bir gün içinde beni ondan nasıl ayınverdiklerini blllrsin. An. 
nem: "Hadi, git de büyük annene veda et,. demişti. Prenses 
hayret etmedi, ham görünüşte tamamiyle lakayttı. Beni her 
zamanki gibi karşıladı. "Manastıra gidiyormuşsun, yavrum! 
Orada halanı göreceksin, çok iyi bir kadındır. Senin feda edil. 

memen için lazımgeleni yapacağım; mlistakil y&.{)ayıp is
t.edjğine varman kabil olacak,, dedi. Altı ay sonra öldU; va.oıi
yctnamesini eskl dostlarının en sadığına, prens dö Talcyran'a 

vermiş; o da, mıı.tmazel dö Şarjböf'ü ziyarete gittiği bir gUn 
bir çaresini bulup bana: "BüyUk anneniz sizin rahibe olmanıza 
kat'iyyen razı değildi .. diye haber göndermiş. Ergeç prensi gö. 
receğimi, onun bana d!.ha başka şeyler söyliyeceğini Umid edi· 
yorum. 

İşte böyle, güzel meralim! eve geldiğim 7.nman beni kar§J· 
lıyacnk kimse bulamadım ama sevgili nineciğimin hayali beni 
teselli etti. Habrlnrsın ye! seninle biribirimizc evimizi ve bü. 
tün hayatımızı, en ktlc;Uk noktalarına varıncaya kadar anlat. 
mayı sözle~ml13tik; ben hemen sözUmU yerine getirmek için 
masamın b~ma oturdum. Sevdiğimiz bir kimsenin nerede ve 

nasıl yaşadığını bilmek ne tatlı şeydir! sen de bana etrafında· 
ki her §eyi, en kUçiiğünU de, hatta bUyilk ağaçlar arasında gU
ne§in nasıl battığını da unutma.dan anlat 

10 llkt6§1'in 
Eve öğleden sonra saat Uçte varmıştım. Beş buçuğa doğru 

Roz, annemin geldiğini haber verdi, hürmetlerimi takdim için 
hemen aşağı indim. Annemin dairesi de bizim pavyonda, so
kaktan girilince ilk katta. Ben onun Uzerindeki katta oturuyo. 
rum, gizli merdivenimiz bir. Babam kar§ıki pavyonda oturu· 
yor; fakat bizim tarafta bUyUk merdiven bir hayli yer işgal 
ettiğinden onun dairesi bizimkilerden çok daha geniş. Burbon 
hanedanının tekrar devlet başına avdet etmiş olmaları dolayısi· 
le babamla anneme, mevkileri icabı birtakım vazifeler terettUb 
tüb etmi§tir; fakat buna. rağmen yine ilk katta oturup misafir 
kabul edebiliyorlar, b3.balarımızdan kalma evler o kadar bi!yUk. 

Annemi salonda buldum, orada da hiçbir şey deği~memfş. 
Annem giyimliydi. Ben, merdivenden adnn adım inerken, ba.. 
na pek annelik etmemiş ve sekiz sene içinde, şu bildiğin iki 
mektuptan başka bir şey yazmak ihtiyacmı duymamış olan o 
kadından acaba nasıl bir muamele göreceğim diye dUşUnUyor
dum. Kendisini gerçekten sevmeme imkSn mı var? sahte mu. 
habbet göstermeyi de haysiyetime yediremedim; bunun için 
budalaca bir rahibe hali ta.kmmıştım, içimden de hayli sıkılı. 
yordum. Fakat bu sıkıntı çabuk geçti. Annemin muamelesi 
son derece sevimli oldu: bana sahte bir şefkat göstermedi ama 
öyle soğukça bir çehre de takınmadı; bana bir el kızı diye bak. 
r.ıadı ama sev~ll yavrusu diye de bağrına basmadı. Beni. san
ki bir g{in C'l."\'el avrılm1ş1z: gibi karşıladı. en yakm. en samimi 
bir ahb~b rıibi hareket etti: benimle, yetişmiş bir kadınla ko· 
nuşur gibi konuıup alnundan öptü. 

(Dmxımımr). 



NDRE Dunkan ya.. 
n açık kapının önün 
de biran durdu; i~e

ride Kalebin masa~ı 
başında oturmuş, ça. 
lıstığı görülüyordu. 

' Kihayet tevekkülle 
i; ini çekti, kapıyı a
} ağile itip içeri gir· 

di Kaleb, ba~mı oynatmadan gözlerini 
kaldırıp detektive baktı ve: 

- At Siz misiniz, Andre? dedi. Sizi 
gordüğüme pek memnunum; zaten sizi 
görmem pek lazımdı. Hele şöyle oturun. 

- Beni niçin görmek istediğinizi zan
nederim, biliyorum. 

Kaleb, önünde duran koca bir dosya. 
yı sinirli sinirli kaldırarak: 

- Sterr'sin hapishanesinden kaçdığını 
demek ki duydunuz, dedi. 

- EYet , demın gazetede okudwn. 
- Çok şükür ki Janson kaçamadı: o 

zaman i~imiz büsbütün kötü olurdu. 
Dunkan. takvime bir göz attıktan son

ra: 
- Jenson yarın sabah idam edilecek, 

değil mi? diye sordu. 
- Evet, c::aat altıda. 
- O halde bu dünyada on üç saati kal-

dı. Son on uç saat.. Sternsin kaçması yü
zünden bir değişiklik olmayacak mı? 

- 1 ~e gibi bir değişiklik olabilir? !kisi 
de yarın sabah idam edileceklerdi. Bir 
tek fark olacak: Biri canını kurtardığı 

halde ötekinin boğazına ip geçirilecek.. 
Dunkan içini çekerek: 
- Biri yaşa}•acak. öteki ölecek! dedi. 
- Siz bütün meseleyi biliyorsunuz za. 

ten. Yaktile siz de bu işle uğraşmıştımz. 
Fakat siz bana şimdi çok lazımsmız. An
dre: Bana öyle geliyor ki o Sterns bura
da, Holivudda bir yere saklandı. 

- Buraya kadar gelebilir mi?. Daha 
diin ~ece kaçtığını sanıyordum. 

- Matw n daima demiryolu güzerga
hına birkaç adam kor. Dün onlar, karan
lıktan i~tif ade ederek kaçan bir adam 
gö:müş1cr. Hemen arkasına düşmüşler 

ama herif kurtulmu~. Matson o adamm 
~tern~ olduihı kanaatinde. 

Dunkan düşünceli bir tavırla: 
- Dalıı i) i ya! Kar;ahildi ic:e daha iyi 

ya! dedi. 
Kale':ı !iÖzu kısa kesmek için: 
- E\et. dedi, daha iyi. Frölih bu su

rette kati bir ölümden kurtulabilir. 
- Frölih de kim? 
- Mahkemede başlıca ı:ahit o idi, ha-

tırlamıyor musunuz? 
- Evet. C\"et, şimdi hatırladım. 
Kalcb ı:;inirli idi: 
- Frölih mahkemede o kadar kati de

liller gösterdi ld! dedi.. Siz Sternsin adet 
]erini bilirsiniz: o halde onun nerelere 
saklar.a~nı da tahmin edersiniz. 
Onu bulup getirmeJic::iniz. ,,. . .\': 

l'. ·KA. r omuzlannı silkti, sonra 
yaprak cıgarasınm külünü yere 

atıp ayağa kalkmak istedi. Tam o sırada 
kapıda bir kadın belirmi~ti. Otuz yaşında 
kadar uçuk benizli bir kadın, fakat ben
zinin uçukluğu hiç §Üphcsiz sadece yü. 
züne sürdüğü pudranın işi değildi. Elbi
seleri temiz \'e muntazam olmakla bera
ber hayli eski olduklan da belli idi. 

Andre Dunkan, henüz yanmakta olan 
koca ~·aprak cıgarasmı ağzından çıkar
dı, ağır ağır ayağa kalktı ve kadına, pek 
de terbiyeli denerniyecek bir tavırla: 

- Görüyorsunuz ki işimiz var, dedi. 
Beni dışarıda bekleyin! 
Kadın itiraz etmeden çıktı. Kaleb, 

işin ne olduğunu anlamadığı için bir şey 
ler sorar gibi bakıyordu; Dunkan izah 
etti: 

- Bu kadıncağız da insanın ba~ma be
IA! !kide bir gelip kom.sına bir iş bul
mam için yalvarır. 

- Başınızdan defedh erin. Kendi sile 
uğraşacak vaktiniz olmadığını SÖyleyin. 
l§imiz gücümüz mü yok? 

Detektiv, bu emri yerine getirmek is
ter gibi ayağa kalkıp kapıya doğru yü. 
rüdü; fakat kapıyı açmadan önce amirine 
dönfip: 

- Siz hiç merak etmeyin, dedi. Beni 
hem bu işin uğraşırım, hem de size Ster
nsi bulunım. Şimdilik müsaadenizle, Ka
leb. 

Kadın, rofada bir tahta sıraya otur
muş, se§İZ sessiz ağlıyordu. Andre şap
kasını eli ile itti. cıgarasını dişleri ara
Sinda çevirdi, sonra gidip kadını kolun
dan yakaldı, a,·a~a kaldırdı ve sfirükler 
Ribi dıc:an çıkardı. Yan sokaklardan biri 
"" ~pttlar: detektivin otomobili orada 
İdi. Dunka-ı ar:ıba~m kapır;r:ıı açtı. ka
dını blndirr!i ve kim~nin gôrüp görme
cliğinı an'a'Tlak için etrafına hır hakın-

dıktan sonra kendisi de kadının yanına 
oturdu. . .. . 
B U akşam vakti karakola ne dire 

geldiniz? Ne isiniz vardı? 
Kadıncağız t:itriycrek: 
- Andrc Dunkanı görmek istiyorum, 

dedi. 

- Ben de asıl bundan korkuyordum 
ya! Aradığınız adam benim. 

- Demek ki siz beni tanıyorsunuz. 
- Çok şükür ki Kaleb sizin kim oldu-

ğunuzu hatırlamadr. Sizi mahkemede 
gördüğümdenberi çok zayıflamışsınız. 

- Ben sizi katiyen tanıyamazdım. 
Dunkan: 
- Beni zaten çok kimseler unutur! de

di fakat bu sözlerinde hiçbir istihza yok 
tu; sonra de\'3m etti: 

- Demek ki Sterns kaçmış .. 
Kadına dikkatle bakıyordu: onun in

ce uzun parmaklarını sinirli sinirli çan
tasının üzerinde sıktığını farketti. 

- Nereye gidiyoruz, madam Jenson? 
Bunu söylerken otomobilin motörünü 

de işletmi~ti. 

Eli1ulc bir rcvolı:cı·Zc içeri girdi. .• 

Kadın inler gibi bir sesle: 
- Siz şimdi beni.. diye söze başladı. 

"Sizi onun yanma götürmemi teklif et
miyeceksiniz ya!,. demek istiyordu; fa. 
kat detcktiv ~özür.fi bitinncsine \-akit 
bırakmadı: 

- O halde buraya niçin geldiniz? 
Kadın eli ile yorgunluğunu, bezginli

ğini gösterir bir işaret yaptı: 
- Ba~ka kimse yoktu .. Başka kimse 

yoktu da ondan .. hiç \-akit de kalmadı .. 
Dunkan sert bir sesle: 
- Evet, dedi. ancak on üç saat kaldı. 
Kadın dehseten bitkin bir halde idi; 

tekrar hıçkırarak ağlama~a başladı: 
- Onu dinliyeccksiniz, değil mi? de

di. Onu clinli;:eceğinizi \'aadediyorsunuz 
ya? 

- Siz hiç merak etmeyin, ben dinle
meği iyi bilirim. 
Kadın evvel adresini söyledi: fakat 

Dunkan kapının önünde durmadı. daha 
ileri gidip saptı: 

- Biraz ötede inmemiz daha doğru 

olur, dedi, kim bilir? belki sizi bir takip 
eden vardır. 

Sonra otomobilini durdurdu, kadını 
indirdi: kendisi de arkadan gitti. Evin 
arka kapısından beraberc:e girdiler. 

Kadm endişeli gözlerle bir sağa, bir 
sola baktı, apartımanmın kapısını açtı 
ve polis memuruna baktı, yol gösterdi. 
Dunkan hiç tereddüt etmeksizin jçeri 
girdi Ye önüne gelen ilk koltuğa çöktü. 

Ayda Jenson sesini çıkarmadan ona 
bir müddet haktı, sonra yandaki odadan 
duyulacak kadar yüksek bir sesle: 

- Buradayız, dedi. 
Bir kapı yavaş yavaş a~ıldı Ye Sterns 

elinde bir rövolverle gözüktü. Birkaç sa
niye gölgede hareketsiz durdu. sonra de· 
tcktive doğru yürüdü Ye onun tam kar
şısına dikildi. Dunkan hiçbir teJftş eseri 
göstermeksizin: 

- Merhaba, Stems! dedi. 
Oteki yavaş bir sesle: 
- Ayda size bir ~Y SÖylemcdi mi? di· 

ye sordu. 
- Hiçbir şey SÖylemedi. Sizi dinliyo

rwn .. 
Sterns boş eli ile sinirli sinirli bir kol

tu~a tutunarak: 
.Tenson yakında idam edilecek, dedi. 
- Evet on fiç saat kadar bir zamanı 

kaldr. 
- Ama hiç suçu yok, masum! 

- Hakimler o kanaatte değil. 
- Ama siz o kanaattesiniz, değil mi? 
- Siz bana bakmayın; benim kanaa-

timin hiçbir kıymeti yok .. 

Dunkan bu sözleri, omuzlarını silkerek 
söylemişti; öteki: 

- Bizce öyle değil, dedi; bizce sizin 
kanaatinizin bilakis çok büyük bir kıy. 
meti var .. Ben orada kalamazdım. Olmc
ğe, onun öldürdüğü~ü görmeğe taham
mül edemezdim. Kaçmaktan ba~ka da 
çare yoktu. 

- Siz ne yapmamızı teklif ediyorsu
nuz? 

- Yarın sabaha kadar onun masum 
olduğunu isbat etmeliyiz. Daha vakit 
var. 

Detektiv hayretle: 
- Daha vakit var mı? dedi. 
- Elbette, Dunkan. Siz, bir masumu 

kurtarmağa imk!n görürseniz onun idam 
edilmesine mani olmak istersiniz ya! 

- !sterim ama, siz de SÖylüyorsunuz 
ra! imkan görürsem. Zannederim artık 
çok geç kaldık, iş işten geçti. 

- Daha on üç saate yakın zamanımız 
var. 

Sterns, yanına oturduğu masanın üze
ri ne o zamana kadar elinde tuttuğu rövol 
,·erini koydu. iki dirseğini dayayıp ba~ı
nr iki eli arasına aldı. 

- Mahkemeden beri, dedi, geceli gün
düzlü hep bu muammayı çözmeğe uğra
şıyorum. Havsalam almıyor. Ben ateş 
etmediğimden eminim.. Duglas Sprag1 
bizim öldürmediğimizden eminim .. 

- Devam edin, Stems. 
- Frölih mahkemeye ~hitliğe ge-

lip de tüfek sesi duyduğuna ve bu tüfek 
seslerinin bizim barakadan geldiğine ye
min etti, ama yalan yere yemin eti. 

- Ama o birçok deliller gösterdi. 
- Elbette gösterir. elbette. iğrenç cdeb 

siz! 
- Bunlar Frölih için mi? 
- Ba~a kimin için olacak? 
- Şimdi o endi~. telaş içindedir. 
- Endişe değil, belki vicdan azabı için 

dedir. Siz, Dunkan, hiç düşünmediniz 

mi? asıl katil belki de odur. .. "' 

D UNKAN sinirli sinirli cıgara-ınrn 

ucunu çiğnemeğc ba~ladı. 
- Spragın ölüsü sizin barakanın ya. 

nında bulunmadı mı? 
- Evet ama bulan Frölih. 
- Sonra otopsi yapıldığı zaman vücut 

ta iki kurşun bulundu. Bunların biri si
zin tüfeğinizc biri de Jensonun rövolv~ 
rinc uyuyordu. Bunu inkar edemezsiniz 
yat 

- !nkar etmiyorum ki! Fakat, Dun. 
kan siz mesleğiniz icabı canilerin, hatta 
bütiin insanlann nasıl hareket ettiklerini 
tetkik etmişsinizdir. Jenson da, ben de 
tamamile budala değiliz: herkesin bize 
düşman diyebildiği bir adamı kendi si
lfiltlanrnızla öldürüp oturduğumuz yerin 
ta yanı başına bırakır mıyız? 

- Doğrusunu isterseniz orası bana da 
garip gözüküyor. Fakat hakimler .. 

- Hakimleri bırakın, Allah a~kma! 
Kaybedecek vaktimiz yok. 

- Sizin aklınıza bir çare geliyor mu? 
- Bence Frölih bu işin hakikatini iyice 

biliyordur. Yalan yere yemin etmesinin 
sebebi de hiç şüphesiz budur. Onun evi
ne gitmek ve işkence etmek şartilc de ol· 
sa onu söyletmek isterdim. Fakat hiç şüp 
hesiz beni derhal tevkif ederler: ben te\'
kif edilince de Jensonun kurtulmac:ma 
hiç ümit kalmaz. 

- Hiç düşüruniyor musunuz ki benim 
vazifem şimdi sizi tevkif etmektir? 

Sterns rövoh·erini alıp ayağa fırladı. 
- Herhalde, dedi. hakikati meydana 

çıkarmak için benimle çalışacaksınız. 

Bize yardım etmek i~temezc:eniz Jenso
nun öliimü size de vicdan 3zabı olur. 

- Benim her ~eyden evvel bir polis 

memuru olduğumu zannederim unutu
yorsunuz. 

- Hayır, siz her §eyden evvel bir in
sansınız. insanlık vazifenizi de yapabilir
siniz. Hatta bu işte o ,-a.zifeyi yalnız siz 
yapabilirsiniz. 

- Peki; fakat benim çalışmamdan bir 
neti:e çıkıMr.s.ı siz ne yapacaksınız? 

Stems meyus bir tavırla: 
- O zaman gelip beni burada bulun, 

dedi. 
- Siz ikiniz de buradan ayrılmazsınız. 

Anlaşıldı mı? 

- Siz nereye gideceksiniz? Sonrası ne 
olacak? 

- Orasını bilmem: Ben bir detekti
vim, falcı değilim. 

Dunkan selfun bile vermeden çıkıp git
ti, sokağa inince saatine baktı ve hemen 
otomobiline bindi, içinden: "Ne on üç sa
ati? diyordu; on üç saatten az, hem de 
çok az .. ,, 

Henüz bir pla.ıt kurmamıştı ama ona 
bir his hemen Frölihi aramasını, bunun 
için de onun evine gitmesini emrediyor
du. 

Kadın hıçh.-ırıyordu •.. 

S TERNS • Jenson davasının başlı
ca §ahidi Frölih gayet zengin ve 

~k tanınmış bir adamdı; Holivudda bir 
çok yeni sinema yıldızlan keşfeder ve bir 
takım siyasi propagandalarla uğraşırdı. 
Gerçi yaptığı işlerin pek temzi olmadığı 
nı söyliyenler vardı ama kanun h,_icine 
açıkça çıkmadığından kimsenin kendisi 
ne bir şey söylemesine imkan yoktu. 

Duglas Spragm öldürülmesi de şehirde 
ve civarda hayli heyecan uyandırmıştı. 

Çünkü Sprag hayli geçimsiz ve intaçı 
bir adamdı ama her kes onun namuslu 
ve çah~an olduğunu bilirdi. Onun ölme 
sinin Frölih için bir nimet olduğunu söy
liyenler bulundu ama kimse zengin poli
tikacıyı, bu iste parmağı olmakla ittiham 
edemedi. 

Dunkan da kabul ediyordu yal Sterns 
ile Jenson aleyhindeki deliller gayet ağır 
dı; jüri heyeti Stemsi müebbed kürek 
cezasına, Jensonu da idama mahkfun 
eden karan ittifakla vermişlerdi. 

yalnız Jenson idama mahkQm edil
mişti, çünkü onun rovolverine uyan bir 
kur§un Spragın tam kalbine isabet etmi§, 
Stcrnsin tüf eğine uyan kurşun ise ölüme 
sebep olamayacak bir yara açmıştı.) 

Dunkan otomobilini, Frölihin evinin 
önünde durdurdu. Kapıyı a~an u~ak efen 
disinin evde olduğunu SÖyleyip detektivi 
içeri aldı. Dunkan odaya girince: 

- Frölih, Bonsuar, dedi; haberiniz var 
mı? 

Oteki hafif bir tereddütten sonra: 
- Stemsin kaçtığından mı? diye sordu. 
- Evet. Onun burada Holivudda oldu-

ğunu söylüyorlar. 
Frölih yüzünü ~eniş bir mendille ku

rulayarak: 
- Siz kati bir şey biliyor musunuz? de

di. 
- l\Ierak eder gibisiniz, Frölih. 
- Doğrusunu isterseniz meraktayım. 

Sternsin benden intikam almak için, kaç 
mış olmac.ınrlan korkuyorum. 

- Kaleb de o fikirde ama ben Stem· 
sin böyle bir işe kalkı53cağmı hiç zannet
miyorum. Bana kalırsa o bir daha ele 
geçmemeğe,yakasını kurtarmağa çalışa

caktır. Siz de mücrim olc;amz öyle yap
maz mısınız? 

Frölih cevap vermeden polis memuru
na uzun uzun baktr. Dunkan sözüne de
vam etti: 

- Herhalde. dedi, ben onu yakalamali 

için elimden geleni yapacağım. Acaöa 
nerelere saklanabilir? Sizin aklınıza biı: 
yer geliyor mu? 

Frölih birden ayağa kalktı. Fevkalado 
asabiyet içinde olduğu belli idi: 

- Siz benimle hususi olarak konuşma .. 
ğa mı geldiniz, yoksa bu ziyaretinizin 
resmi bir mahiyeti de var mı? 

Detektiv lakayt bir tavırla: 
- Affedersiniz, dedi; haklısınız: Hio 

düşünmeden SÖyledim. Fakat sizden hu .. 
sm:i olarak rica etsem, bana yardım eder 
misiniz? 

- Size nasıl bir yardımım dokunabi~ 
lir? 

- Mesela, biliyorsanız, bana Sternsin 
vaktile boş vakitlerini nerede geçirdiğini, 
E'n çok hangi yerlere gittiğini SÖyliyebilir .. 
sinz. 

- O ya ava, ya avcılar klübüne gi .. 
derdi. Sterns çok i}i bir çekicidir. Bit 
müsabaka açıldı mı, birinci ya o olurdu. 
ya Jenson. 

-Siz de onların klübünde mi idiniz? 
- Evet: ama be.nim çekiciliğim i}i de. 

{,rilclir. 
- Siz de tüfek mi kulalnırdmız? 
- Evet. 1 
- Araba Sterns, klüp azasından biri· 

nin e\ine saklanmış olmasın? Sizce buna 
inıkful var mıdır? 

- Hiç zanne!mem. 
Dunkan çıkmak üzere şapkasim alıp: 
- Teşekkür ederim, Frölih, dedi, siz 

hiç merak etmeyin, biz sizi muhafaza 
ederiz. 

• •• 

D UNKAN otomobiline binip hemen 
deminki eve döndü. Birkaç defa 

kapıya vurdu ise de hiçbir cevap alamadı 
bunun üzerine eğilip anahtar deliğinden 
seslendi: 

- Benim, Dunkan. { 
Hafif bir ayak sesi duydu; biraz sonra 

kapı yava~ ac;ıldı, detektiv içeri girdiK 
ten sonra da yine yavaşça kapandı. 

- Stems nerede? 
Bir hıçkırıktan başka ce\'ap alamadr. 

Bunun üzerine Durikan kadını kolundan 
yakaladı, çekti, gözlerinin ta içine bak .. 
tı: Beklediği cevabı o gözlerde okumu~ 
tu. 

- Gitti mi? 
- On üç saat geçince gelecelt. 
Dunlran kısaca: 
- Flörihe mi? diye sordu. 
Ayda Jenson ürkek ürkek bakarak: 

- Evet, dedi, Frölih. Siz kocamı kur .. · 
tarmanın çaresini bulamazsanız Frölih 
de ölecek. 

Dunkan boğuk bir sesle: 
- Bana yemin etmişti, dedi. 

- Burada kalacağına değil, Jensonun 
kabahatsiz olduğunu isbat edemezseniz 
kendisini yine burada bulacağınıza söz 
vermişti. Emin olabilirsiniz, muhakkak 
gelir. 

-Sonra mı? 
- Evet, sonra .. Frölihi öldürdü1.1en 

sonra .. Onu Sterns öldürmezse ben öldü
receğim. 

- ikiniz de birbirinizden aptalsınıı! 
Ben gidip sizin için çalışıyorum, size iyi 
haberler getiriyorum, halbuki siz bu 51 .. 

rada nelerle uğraşıyorsunuz, Çıldınnalt 
işten detril.. Ben hayli şeyler öğrendim_ 
bir ip ucu buldum. 

- Sahi mi? Jensonun masum olduğu .. 
nu isbat edebilecek misiniz? 

Detektiv, kadını yavaşça iterek: 
- Durun bakalım, o kadar ileri gitme 

yin, dedi. Stemsin gitmesi çok canunı 
sıktı, ona da ihtiyacım olacaktı. Herhal
de siz buradan ayrılmayın, beni bekle
yin. Ben yine dönüp geleceğim. 

O UNK.Aı~ tekrar otomobiline bin .. 
di, Frölihin C\i civarında dolaştı, sonra 
bir umumi telefon odası önünde duruP. 
indi. hemen içeri girdi ve otomatik tele
fonda bir numara aradı. Telin öbür ucun 
dan Kalebin sesi duyuldu, komiser n~ 
şeli idi: . 

- lşler yolunda, Durikan, dedi. Stern-

Devanır 14 üncüde 
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Çin tayyareleri 
Japon adalarında 
Bomba yerine Japonları isyana davet 

eden risaleler atıldı 
Hankov, 20, .(A.A.). - Röyter ajansı 

muhabirinden: 
~inlilerin bombardıman tayyareleri, 

bu sabah erkenden Ozaka, Sasebo liman
ları üıerinden uçmuşlar ve birçok risale
ler atmısiardır. Bu tayayreler, bomba 
atmamışlardır. Çinlilerin tayyareleri, Ja 
pon ava tayyarelerine tesadüf etmemiş
ler ve tayyare dafi topların endahtma 
uğramadan hareket üslerine dönmüşler

öir. 

-

Yediğimiz gıda-
larla karakter 
arasında müna
sebet var mıdır? 

Yazan; Dr. A. R. ADASAL 
_... Baıtara/ı 5 incide 

batt gıdaları tf'.rcih edenler ruban ve be
denen incedirler; karakterleri yumu~.ak. 
l:fuygulan yüksektir. Bunlar arasında çok 
1anatk!r yeti§ir.,, 

trabiatle bütün bu mütalealarda müba
lağa olmakla beraber bir hakikat nüvesi 
olduğu da muhakkaktır. Gıda tamrun 
iklimlere, adetlere ve hattı irsiyete göre 
at.ği~iklikler gösterdiği tabiidir. Sibirya
C!a fazla et. Antalyada ise ciaha ziyade 
sebze yenilir. Fakat bugünkü insan ma
kinesinin mekanizmasına göre Sibiryalı 
& sebzeye, Antal}>alı da ete muhtaçtır. 
Belli~r gıdaları pirincin çeşitli yemek
lainden ibaret olan Japonlar, kanlı bif
hklere bayılan Anglo Saksonlar kadar 
bugün harp ve istil~ peşindedir. ''Bizde 
de Karadeniz halkı çokça balık yedikleri 
için fazla asabi ve faaldir,, gibi bir hü
kilmde bulunabilir miyiz? .. Faraziyelen 
ve fantazileri yürütebiliriz. Ancak mo
twn taba-ı>etm de kabul ~ ilmt bir 

hakikat vardır ki rasyonel yemek tarzı 
eti az olan muhtelit rejimdir. Zaten halle 
arasında romatizma, suihazm, tansiyon 
yQksekliği, zehirlenme ve hatta kansere 
istidat kazanmak gibi endi~erle eti a
%3ltanlar herglln ~adrr. Nebati 
gıdalar, çok kere ucuzlukları Ye daha ko
fa;; tedarik edilebilmeleri itıöarile fakir 
halle kütlelerini açlıktan kurtaran gıda 
tardır. Et sokakta bulunmaz; fakat tar
lalarda bir çok yabanl otlan toplıyarak 
haşlayıp yiyen va adalt kuvvetlerini mu
hafaza eden insanlar sayısızdır. 

Tababette bile son natüralizm rereyanı, 
yemekte sebze ve tedavide de nebati ilaç
lan tercih etmektedir. 

Dr. R&tm 'ADASAL 

Yeni teslihat 
programımız 

_.. Bıştararı 7 incide 

yeni bir programın tatbiki için tanzim 
olunan bu lAyihanm mucip sebepler 
l&yihumda hilkQmet aynen l()yle de-

" - Dllnya aiyasal \•aziyetiııin do
Jurdaiu l!lebepler ka.rpmda cihan 
~letleriııhı müstakbel bir savaş içi .. 
bUtün kuvvetlerile sUWandıklan m ~ 
Jbıdur. 

Ooğraft ve siyasal durumu itibarile 
pek mühim bir mevkide bulunan Tilr
ki~ Cumhuriyetinin de esasen tarihi 
Ve yUk.sek mevcudiyete sahip bulunan 

ordusunun daha :ziyade kuvvetlen
dirilmesi zaruri görWmUş ve bunun i
çin yeni bir teslihat programı hazır
Jamnı§br. 

ıl'eklif edilen 125,5 milyon liralık 
tevkalMe t;a.bsisat ile bu program ta
hakkuk ettirilecektir. 

Bunda bilhBJJSa. ağır çapta sahil top
Janmızr. hava müdafaa. vasıtalanmı. 
zı. deniz kuvvetlerimizi ağır ve hafif 
ealibamm tezyit ve askeri fabrikala
:rmuzm mUbrem noksanlarmı tamam
lamak esaslan dilşüntumUştür.,, 

Basvektllmlz Pire 
yat klObO azası 

Piredeki Yat klübü, başvekilimiz Ce
IAI Bayara fahri azalık ünvanmı ver
sm,tir. ı( 

Atılan risalelerde Japon milletine Çın
lilerin kendilerine kar§I hiçbir düşman
lık hissi beslememekte olduklarına dair 
teminat verilmekte idi, bu risaleler Japon 
milletini isyan ve Çinin istilasına muha
lefet etmeğe davet ediyordu. 

Çin tayyareleri, gizli olan hareket üsle
rini gece yansı terketınişler ve deniz ü
zerindeki uçuslan esnasından telsiz va
sıtasile hareket üsleri ile mütemadiyen 
temas halinde bulunmuşlardır. 

Atatürk 
Mersinde askeri 
teftiş ettiler 

_.. Baştara/ı 1 incide 
gisini Ulu Ondere bir kere daha g!Sster
mek fırsatını bulmuştur. 

AtatUrk, halkın sUrekli ve içten ge-

len alkıııları arasında kendilerine tahsis 
edilen köekU teerif buyurmuşlardır. 

Mersin haJkt görülmemiş bir bay

ram ~e sevinç içindedir. 

Reisicumhurumuzun teşekkilrleri 
Mersin, 20 (A.A.) - Riyuetic~ 

bur umumi ldtipliğinden: 
19 Mayıs gUnUnUn yıldönllmtt mUna

sebetile yurdun her ta.ratmdan vatan

dscılarm heyecan ve sam1ml hlslerlnl 
ve azimk!r gençliğin guurlu tezahilra.
tmı bildiren bir çok telgraflar gelmek
tedir. 

Atatllrk, bundan pek mlltehassts ol
m113lar ve teıekkUrlerlle sevgllerlnln 
iletilmesine Anadolu ajansını memur 
etmişlerdir. 

Hatayda vaziyet 
_.- Baıtarafı 1 incide 

yukarda.kini teyid eder mahiyettedir. 
v.ı..ı..m imUunil.'i ~ bir TUrk 

dostl uğti ugruna sancağı terketmeme
yi Fransız hariciyesine tavsiye ettik
ten aonra bizim Hatayda kolayca bir 
askeri muvaffakıyet elde edemlyece. 

ğim1zi yazmakta ve çüııkü orada. bu. 
lww.n 35 bin Ermeninin müda.faaya 
pek elverişli arazide müthiş bir çete 

harbine girişeceklerini bildirmektedir. 
Bu da Fransızların Hatayda Ermeni. 
lere rol oynatmak için onları kandır
maya. çalıştıklarını veya kandırdıkla
rmı gösteriyor. 

Fransız hariciye nazırı 

sefirimizle görüştü 
Pari.8, 20 (A. A.) - Hariciye Na

zın Bonnet, dün öğleden sonra Türki
ye Bilyilk Elçisi Suad Davaz'ı kabul 
etmiştir. 

General Mariç 
Kayseride 

BugUo tayyare 
fabrikasını gezdi 
Kayseri, 21 (Hususi), - Yugoslavya 

harbiye ve bahriye nazın general Mariç 
bu sabah saat 9,30 da buraya gelmiştir. 
Misafir, istasyonda vali Adil Bayman ve 
general Mümtaz Aktay ile askeri ve mfil 
Id erkan tarafından karşılanmış, askeri 
kıta selim durmuştur. 

General Mariç buradan tayyare fabri
kasile dokuma fabrikasını gezdikten son
ra bugün öğleden sonra Ankaraya hare
ket edecektir. 

Atina radyosu 
Bu akşam neşri
yatına başlıyor 

Yunan hükQmeti tarafından Atinada 
yaptu'ılan yeni radyo jstasyonu, bu ak
şam saat 21 de neşriyatına başhyacak
tır. 

lstasyon 299,2 metre üzerinde çalı~ 
tadır. Bu akşamki neşriyat Yunan milli 
m.ar§ile başlıyacak, posta nazımıın bir 
nutkuriu müteakip Yunan havalan çalı
nacaktır. N~riyat saat yarıma kadar 

' sürecektir. 

MBER - Ak.tam poetam 21 MAYIS - 1938 

Almanlar hudutta 
tahşidat mı yapıyorlar? 

_. Baştarafı 1 tnclde 
reket yapılmadığı cevabının verildiği 
zannedilmektedir. 

Harekat "mevsim icabı,, mı ? 
Londra, 21 (A. A.) - Alman kıt.. 

alarnım yer deği§tir:mesf.nl lcab etti. 
ren sebebler hakkında İngiltere sefL 
rlnin Almanya hariciye nemretinden 
malOmat istediğine dair Berlinden ve
rilen haber lngillz siyasi mahfellerln
de büyU.k bir alftka ile karşılanmı§tır. 
Diln Öğle U-JI!aDI A.lıIWıyada askerf 
hareketler yapılmakta olduğuna dair 
Londrad:ı. bazı şayialar deveran etti-. 
ği malOmdur. 

lyi haber alan mahf eller Alman kıt
alannm "mevsim icabı olarak,, yer 
~eğiştirmelerinln Londrada endişe 
tevlid etmi§ olan bu hareketlerin ye. 
gine sebebi olup olmadığını suale şa. 
yan görmektedirler. Ayni mahf eller 
lngiltere sefiri taraf mdan Berlinde 
yapılan teşebbUsUn lngilterenln halL 
hazrrda Orta Avrupa hadiselerine kar
şı gösterdiği büyilk alakayı tebarüz 
ettirmiş olduğunu ilave eylemektedir. 
Çekoslovakyanın endişesi 
Londra, 21 (A. A.) - Salahl~ettar 

mahfellerde zannedildiğine göre hafta 
başmda Çek hUkQmeti Alman kıt'ala
rmm faalir~i hakkında Alm.anyadan 
malfunat istemi§ ve kendisine lngilte. 
re sefirine verilen cevapla mukabele 
edilmiştir. ~Jer bu husustaki endi. 
şelerini Londraya bildirdikleri için ln. 
giltere bu hususta t.eşebbüste bulun -
muştur. 

HAdlseler 
Prag, 21 CA. A.) - Ostrava - Mo

ravskad.1 halk (Alınan evi) nl muha. 
sara etmiştir. Polis halkı dağıtmak 
için gUçlUk çekmift;ir. 

Brno'da polis bir alay terti:b ederek 
millt Jilail}ar söyleyen 5.000 Çeki da
ğıtmağa teşebbüs etmi§tir. Alman kon
soloahanealle (Alman evi) ve Hayıı_ 
layn partlslnln merkezi polisin muha· 
fa.zası altındadır. 

Almanlar Çek askerlerine 
hllcum ettiler 
Prag, 21 (A. A.) - Resmen bildi

rildiğine göre dUn ve evvelki gUn aL 
ma U Bohem.yada. bazı ciddi h!diseler 
cereyan etmiştir. 

Evvelki gün 60 Alman, Bohem.ya • 
nm şimali garbisinde ki.in Şomutov. 
da Çek askerlerinden mUrekkep 5 ki· 
gilik bir grupa ta.a.rruz etmişlerdir. 

Askerlerden biri ağır surette ba.3mdan 
yaralanarak hastaneye n&kledllml§tir. 

Diğer askerler kasaturalarını çekmiş
ler ve mütecavizler ka.çmışlardır. Va
ka mahalline po~is takviye kuv
vetleri göniterilmiştir. 

DUn sa2x:.lı yedi jandarm .. hlcviyc 
dağıttıkları esnada tevkif cdi!en \ç 

Almanı lrurta.rmağa çalı§&Il ta.kribeıı 
300 ld§idcn mürekkep bir kUtleyi so. 
palarla. dağıtmışt.ır. Diğer bir janda .. 

ma da nfimayi~ilerden biri tarafın • 
dan atılan tahta bir kutu ile yaralan· 

mıştır. Vaziyet vahim bir §ekil almış
tır. 

J andarmala.rda.n biri ihtar mahiye
tinde olmak üzere taban.caslle blr tel 
ateş ctmi§tir. Nilmayişçilerden biri 

bir kaza netioesinde yaralanmıı. Uç 
tanesi de tevkif edilmi§tir. Had.ise ma
halline polis takviye kıt'a.lan gönde.. 

rilmiştir . .Akpma doğru siiktlııet av. 
det etmiştir. DUkk!ıılar bütUn gün 

kapalı ka.lınıştır. Fabrikalarda SU. 
detler çalı§Dlaktan imtina et.mi§ler
clir. 

Pragdaki nllmaylşler 
Prag, 21 (A.A.) - ''Alman evi,.nin 

önünde yapılan nümayişler esnasında 

burada bazı Mdiseler cereyan etmiftii

tir. ç.ek nasyonalistler ve sosyal demok

ratları: "Bizim slav Prağmııza uzun ö

mürler dileriz,, diye bağırarak sokaklar
dan geçmişlerdir. Nümayişçiler bir ke

çiciyi yaralamışlardır. Polis halkı dağıt
mak için sokakları abloka etmeğe teşeb

büs etmiştir. Nümayişler geceyansı MI! 
devam etmekteydi. 

Polis nümayişçilere sopalarla hücum 
etmiştir. Bir kaç kişi yaralanımı1tır. 

binada bulunan •'beyaz haç,. kahvesinin 
camlanru kırmıştır. 
Sildetliler, Prag Hilktlmetile 
müzakereye girişmiyorlar 
Prag 21 (AA). - Bmo ve diğer ma-

hallerde vukubulan Mdiseler üzerine 
Haylanyn hükQmetle müzakereye giri~ 
mekten imtina etmiştir. 

Müzakereye girişmek için Südetler ta
rafından ileri sürülen başlıca şartlar §UD 

lardır: 
p 

1 - Nizam ve asayişin yeniden tesisi. 
2 - Fikir serbestliği 
3 - Matbuat serbestliği, 
4 - Toplanma serbestliği. 
Çek hükfunetile milzakereye girişmek 

için Haynlaynistler tarahndan ileri sfl
rillen şartlardan mada Haynlayn siyast 
teşekküller vücuda getirmek hakkının 
kendisine ven1mesini istemektedir. 
Londrada endişe 
Londra. 21 (A.A.) - Südetlerin Prag 

hükfuneti tarafından teklif edilen müza
kerelere girişmekten ımtina etmeleri ln
giliz siyasi mahfellerinin endişelerini art
tırmıştır. Haynlayn Londrayı ziyareti 
esnasında itidal ile hareket edeceği hak
kında bir kanaat tevlit etmiıt olduğu 
için bu son vaziyet karşısında siyasi malı 
feller hayret etmekten kendilerini alama
maktadırlar. Bu mahfeller, bu ziyareti 
İngiliz efki.n umumiyesinin tayakkuzu
nu aldatmağa matuf bir manevra mahi
yetinde olmadığını ve İngiliz sefiri tara
hndan geçende Berlindo yapılan teşel>
btlslerin Südetler meselesinin müslihane 
bir şekilde halline tngilterenin ne derece 
ehemmiyet verdiğinin Al.manya tarafın
dan anlasılmasına kAfi gleceğini Omit 
e1mektedirler 

Ayni mahf eller nihayet Berlinin SO
detlcre ihtiyatla hareket etmelerini tavsi
ye edeceği iimidini de izhar etmektedir

ler. 
A1manyada asabiyet 
Berlin, 21 - Alman gazeteleri Çekos

lovakyada cereyan eden hadiseler hak
kında uzun tafsil~t veriyorlar. Komoden 
§ehrinde vukubulan hadiselerde 100 Al
man l>aralannuştır. 

Südet partisi Almanlara hitaben neş
rettiği bir beyannamede kendi emniyetle
rini temin için icap eden tedbirleri al
mağa davet ediyor. 

Berlin gazeteleri, Çekoslovakya hMi
selerlni şiddetle tenkid ediyor. 

F1kişer Beobahter gazetesi ya%dığı 
bir makalede diyor ki: "Çekoslovakya, 
Almanya ile anlasma arzusunu izhar e
derken, Çek gazeteieri Almanlara karşı 
en şiddetli hücumlarda bulunuyorlar. 
Çek jandarmalarının gözi1 önünde Al
manlar yaralanıyorlar. 

Bu vaziyet karşısında, ç.ekoslovakya
nm Südet topraklarında emniyet ve asa-

Cumhuriyet 
bayramı için ... 

Mekteplerde bir yazı 
mftsabakası açıldı 
Ankara, 20 (A.A.) - Onüm\lzdeki 

29 Te§linlevvelde kutlulanacak olan 
Ttlrldye CU.mhqriyetinin 15 inci yıldönU
mUnasebetile C.H. partisi ta.rafmdan 
ilk, orta, lise, öğretmen, sanat ve tica
ret okullarımızm talebeal arasında birer 
yazı mllsabakası tertip olunmuatur. 
TUrk gençliği Cümhuriyet rejiminin 
memleketin hayat, istiklll ve istikbali 

lçln vUcuda getirdiği eserlerle onun ku
rucu ve koruyucusu olan BUyilk Şefimiz 
Atr.türk'e karşı duyduğu sevgi, saygı, 

minnet ve bağlılığı ifade etmeğe davet 

etmek üzere KUltUr bakanlığı bu tahri
ri vazifenin hemen ilkokullann 5 inci 
ımuflarllo diğer okulların biltUn talebe-

sine verilerek ilkokullarda Mayıs ve 
diğer okullarda Haziran sonuna kadar 
yazdırılmasını tebliğ etmiştir. 

Bu vazifeler Türk hu.sual ve ekalli
yet okulları talebesine ve yabancı okul
lardaki Türk Yatandaşı çocuklara da 

yudırılacaktır. Bakanlık bu yazılarm 

nasıl seçileceği hakkında Killtür direk
törlerine aynca bir tanılın ~öndermta-

Halle Almanya seferethanesine ait bir tir. 

yi§i temine kadir olup olmadığı cayi SU• 

aldir. Bu vaziyetin mesuliyeti tamamUe 

Prag hükt1metine aittir.,. 
National Zeitung §(>yle yazmaktadır: 
''Son saatler içinde Mdiseler o kadar 

inki§af etmiştir ki Alınan milleti artik 
bunları Çek vatanperverliğinin arizf bir 
infilfila şeklinde tefsir etmiye imkln 
göremiyecektir. Südetlerle dahilt bağlar
la birleşmiş olan Alman milleti Çek hQ
kQmetinin bu tahammül edilmez korkunç 
vaziyete nihayet vermesini :ısrarla talep 
ediyor.,, 

Belgratta tevkil 
edl ıen talebeler 

Belgrad, 21 (A. A.) - Belgrad U
nlversiteslnin teknik fakfiltesinde mU
him :miktarda propaganda malzemesi 
bulur.muştur. Talebelerden 12 kili tev· 
kif edilmiştir. 

Fransız- ltalyan 
mOzakerest kesildi 
Roma, 21 - Salihiyett&r mahafil. 

de, İspanya meselesi yüzünden tevak. 
kufa uğnyan İtalyan • Fransız itllM 
müzakerelerine tekrar başlamak iç.in 
hit;bir tedbir alınmadığı beyan. edil-
mektedir. _J 

Dahlllye Vekili 
~ehrimtzde 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Seli. 
reteıi ŞUkrü Kaya bu sabahki trenle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

o 

Benzin lıatlorı da 
ucuzluk 

HUkil.metin istihlfilc vergisini fnclir. 
mesi Uzerine yeniden tesbit edilen ben· 
zin tarifesinin tatbikma bu günden i
tibaren b~lamnıştır. 

Yapılan tenzilata. göre benzinin el. 
şesi şehrimizde bu günden itibaren 
77,5 kuruıa satılınrJrtadır. 

o 

POLDSTE 
Tramvay kazası 

Bostancıda otura.'1 Kemal Görgôziin i
daresindeki tek beygirli arabaya Kadı
köyüne giderken Kızıltoprakta, arkadan 
gelen 24 numaralı tramvay çarpmıştır. 

Vatman lsmail idaresinde bulunan 
tramvay arabayı ~adığı gibi hayva
nı da kalçasından yaralmış, tahkikata 
bşlanmıştır. 

Hırsızllk 
Üsküdar, Şemsipaş~daki J\.fihalm bos

tanında yatan Cemal Altının bir yeleli 
ve bir ceketi çalınmış, hırsımı ayni 
m:ıhallede Medrese sokağında oturan 
Hasan olduğu anlaşılarak yakal~tır. 

Anka ırada 
Bölge kupası maçal" 
Ankara klüplerinin B takınılan arasm .. 

da mıntaka kupası futbol müsabakalan .. · 
na pazar günü devam edilmiştir. 

Selim B:ıyk'1lrtun hakemliği ile yapıl .. 
ması icap eden Harbiye idman yurdu • 
Muhafızgücü maçı Harbiyelilerin sahaya 
gelmemeleri yüzünden yapılamamış ve 
Muhafızzücü hükmen galip addedilmit
tir. 

Saat 17 de Gençlerbirliği ile Demir· 
~r futbolcuları hakem Muharremin i· 
daresinde karşılaşmışlardır. Ankarada 
haftanın ~ne futbol müsabakasını tet 
kil eden bu kar§ıla,.c;maya iki takım bir
~k birinci sınıf futbolcularile iştirak et
miş olduklarından, maç çok güzel ve he· 

yecanlı olmuş ve çok üstün oynayan 
Gençlerbirliği neticede 7-1 gibi büyük biJ: 

o 

Beynelmilel milsabakalar 

Hokey 
Holanda - Almanya 

Bertin, 16 (A. A.) -Hollanda milli 
takımı ile Alınan milli takımı arasın.o 
da olimpiyad hokey sahasında yapı • 
lan ve 16 mcı karşılaşmayı te3kil eden 

bu maçta Alman takımı 3-1 galip gel.o 
ı:ni§tir4 • 
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Puyer Oamlnik 

Ruva adacığındaki kürek mahkumu ... 
Rif sahili üzerinde, Muluya nehrinin 

!denize döküldüğü yerin yarubaşında, 

denizden üç adacık frşkmr. Bunlara 
Cianfarina adalan derler. Bundan otuz 
sene evveline gelinciye kadar buraya 
İspanyollar kürek mahkumlannr gön
derirlerdi. Bunlardan İzabel adasında 

ga~diyanlariyle beraber yüz elli kürek 
mahkOmu otururdu. Bu mahkumlar bu
günkü kübik binalara pek bcnıiyen 

uçsuz bucaksız geniş beyaz bir binada 
otururlardı. Binanın taş duvarlarmda a. 
çılan pencereler, oluk kenarlarım an
dırıyordu. 

Kogre adası boştu. Ruva adasına ge
lince, bumda iki adam yaşıyordu. Bu 
iki adamdan bir tanesi, tglezias idi. Bu 
adam memleketi olan Sevifüe sevdiği 
bir km elinden alan Serono isminde bir 
katrrcıyı öldürmüştil. 

Katırcı çok garip bir tarzda ölmüı
tü. tglezias'm hücumu sırasında §3.§Il"• 

mış. elinde silahı olmadığı için karşı 
koyamamış, fakat kaiasiyle vurarak rQo 

kibini devirmek maksadiyle, azgın bir 
!boğa gibi başı yerde ileriye ıatılmıştı. 

Ve yukarıdan aşağıya inen lıı:ıtilin bı. 

çağı, ense kökünde iki fıkra ara3ına 

girmiş, ve murdar iliği kesmişti. 

Ruva cı::lasında üç küçük bahçe var
dı. Bu bahçelerde ycımyeşil salat;;. yeti
şir, tomates1er fevh."1llade iyi olurdu. Bu 
yeşil salatalar ve kırmızı domatesler, 
kayalıklar arasındaki bu toprak parça
larında, sepet, sepet t.şmmış topraklar 
içerisinde ve kendi içeceklerinden kes
tikleri su sayesinde yetiştirilimşti. İgle
zias ve öteki mahkCim burada, bir kaç 
tavukla beraber ahşap bir klübede ya. 
şıyorlar, saman yığınları üzerinde ya
tıyorlar, bahçelerini ekiyorlıAr, ıdcniz 

kenarında karides ve deniz kestanesi 
topluyorlar, Vandaloziya havalan söy
lüyorlardı. 

Her hafta onlara yirmi kilo ekmek 
getiriliyordu. Bu vazifeyi gören sandal, 
km-aya yanaşmamak, ve ekmekleri kö
peklere atar gibi onlara uzaktan atmak 
emrini almıştı. 

Ruva adacığında günler böyle geçi
yordu. Acaba bu iki mahkiımun canı 

sıkılmıyor muydu, dersiniz? O ayrı bir 
tnescledir. Insan Sevil şehrinin dar so
b1:tlarını, dumanlı meyhanelerini, dans 
yerlerini, kokulu gecenin ağır ve tatlı 
havaSinr, uzun, esmer cigaralann lezze. 
tini özlemez olur mu?. Bu cigaralar içi
lirken rüzgar ağaçlzırı yapraklarını sal
lar, çiçekler dokülür, çiçeklerin koku
su, göğus üzerinde kendinden geçmi~ 
bir genç k zın kokusuna karışır. Fakat 
ne zaran var . tnsa.n dünyaya oyun oy
narnak için gelmiştir. 

Oyunu kaybedince, galibin alayına 
~anunül etmektense, onu öldürmek 
daha dogrudur. 

Bir giın ekmek getiren kayıkçı ıslık 
çaldığı vakit mahkQmlardan yalnız bi
rinin geldigini gördü; kaşlarım çattı: 

- Öteki köpek nerede? diye bağır
dı .. 

Kalan adam, İglezias, döndü ve par. 
~ağiy'e hil"41Z yukarıda bir kaya üze
rınde, vUcudu çıplak, ayaklarında bir 
~antalon gerilip yatan bir vücudu gös
terdi: 

- Sabahleyin düştü, dedi .. Biraz hır. 

l 
nldad:, sonra geberdi gitti. Allah tak
siratını affetı>in .• 

Her ikisi seri birer istavroz çrkzırdı-

1 

lar. Kayıkçı ve mahkum şimdi biribir
lerine bakıyorlardı. İkisi arasında deniz 
çalkanıyordu. iglezias'ın gözlerinde ka. 
ranhk bir esef var gibiydi. 

Sandalcıya : 
- Bu cesedi alıp götürrneli,öteki. a-

-d;ıya gömmelisin, dedi .• Burada kalırs, 
kokar •. Anlıyorsun ya ... 

Bu sözleri söylerken yirmi kib ek 
meği topluyor, ve kum üzerine yığıyor
du. Kayıkçı genç bir jandarma idi. Az 
zaman evvel bu vazifeye tayin edilmiş
ti. Şimdi dü§ünüp duruyordu. Kendisi
ne verilen emir kat'iydi. Ekmeği ata
cak, toprağa ayak basmıyaazıktr. Fakat 
bugünkü vaziyet yeniydi. tglezias ken. 
di halinde bir mahkUm gibi duruyotidu 
tzabel adası gözle görünecek kadar ya
kındı ve bu delikanlı da kendini çok 
zeki sanıyordu. Esmer yüzünde bir do
kika için hafif bir buruşma dolaştı, bu 
buruşma sandalcının kafasındaki mu
hakemenin bir işaretiydi, sonra: 

- Hayd~ dedi ve sahile atladr .• 
Bir dakika sonra, cesodin üzerine e

ğildiği vakit yediği bir yumrukla ser
se:nledi ve ölünün üzerine düştü İza

bclla adasındaki muhafızlar kendilerini 
bir Faslıya benzeten büyük güneşlikleri 
altından boş yere küfrederek revolver
lerini ve tüfeklerini boşaltıyorlardı; 

kurşunlar suları kamçılıyor, 1spanyıaı 

kralının bir sandalnı ele geçirmiş olan 
kürek mahkumu tglezias bir çılgın gibi 
Fasa doğru yol alıyordu. 

:[. * ~ 

Fas.. Sergüzeştler ,işkencelerle dclu 
diyar •. Esaret orada muhakkak gibi.. A
ra sırıa, Cianfariadan ve yahut başka bir 
yerden bir kürek mahkfımunun Fasa 
kaçtığı vakidir. Bu mahkumlar ekseri
yetle köylüdür. Ya yangın çıkarmış, 

ya adam öldürmüş, yahut ta hırsızlık et
mi~lerdir. Kaçarken bildiklerini kafala
rında götürürler. Elleri her işe yat
kındır; ve mesleklerine ait yeni dü
şünceleri vardır. Bu kaçaklardan birisi 
kaçtığı yerdeki yerlilere patates ekme
sini, bir diğeri patlıcan dikmesini ög
rettir. 

İglezias şimale doğru nehrin vadisini 
takip ederek çıktı. Sonra tüccarların 

geçtiği yoldan Toza şehrine, bir kas K.ıy 
sonra da Fas şehrine yetişti.. Bu yolu 
yürümek için ne kadar zaman sarfet
mişti.. Onu ancak Allah bilir. Sokak
larda avuç açıp dilendiği ilk gün, deri
si yanık, pis, yar~ılar içerisinde idi; her 
taraftan bitler akıyordu; kanayan ayak
lan, delik deşik entarisi, başrnın ve o
muzlanrun etrafında vızıldayan sinek 

\ 
sürüleriyle o kadar sefil bir m:ınzarası 
va:ııdı ki derhal etrafında merhamet !du
yan insanı rdan ibaret bir halka hasıl 
oldu ve bunlardan biri, kumaş tüccarı, 
Mehmet bin Süleyman onu ~·lıp evine 
götürdü .. Iglezias'm bugünden sonra 
adı İsa cldu. İsa köpeklerden çok kor
kuyordu. Fazla olarak yediği sopalar 
yüzünden sırtı ve başı kaşınıyordu. 
Uzun aylar geçti. Bu müddet zarfında 

İglezias, tüccarın l:rıhçesini elierek ya. 
şadı. Esirdi. istikbaldeki hayatının 

bundan daha iyi olacağmı ilmit etmi -
yordu. Portakal ağaçlarının altında gü
zel seneler geçirdi. Akşam, sıcaklığın a
zaldığı ve kumların ateşi söndüğü sa.
atleı:ide, esirin bakışı şimale dogru çevri
liyordu. 

Orada yüksek, hür dağların arkasın
da deniz vardı ve denizin öteki kıyısın
da İspanya vızırdr. Mavi bir kutu içeri
sinde uyuyan bir inci .• Orada, Sevil şeh
rinde esmer bir kız vardı. Bu kızın ka
ra gözleri uğrunda Serono öldü. Bu kızr, 
Doloresi bir kere daha görseydi!.. Şeh
rin aşağı mahallesindeki orıospular, ve 
ara sıra, bir k<ıç avuç hurma mukabilin
de kendisine teslim olan yahudi kızı 

Dolores'in yanında çok krymetsiz kalı
yordu; bunların hiç birisinin sevgisi, 
Do1ores'in aşkı gibi insanın kalbini dol
duramaz. 

• 
Güneş altında uyuyan insanlar gibi, 

çok uzun, hareketsiz günlcır sürüklen
di. Akşam rüzgarı yapraklan kımıldat
mıya başlayınca İspanyol esiri, susa
mış bahçeye su veriyor •• Hava ılık ve 
tatlr .. Su küçük ;ırklardan akıy.cr ve 
portakal ağaçlarının etrafını çeviriyor •. 
Suyun sesi uzak bir şarkının akislerine 
benziyor. Bu ses suyun aktığı yerin al
çaklığına, yüksekliğine, çakıl taşlarına 

göre de değişiyor. 
(Sonu t:ar) 

Çeviren: Muzaffer ESEN 

Tiyatrolar: 

ERTUC.RUL SADİ 
TEK Tİ\" A THOSU 

nıı gece 
TEKIRDAG 

H.\LK Sinemasında 

HALK OPEmrrt 
Pazartesi akşamı Ka
ılıköy Süre) ya sine· 
ınasındn (Perde arka_ 
"ı) l\lııhlis Sahahatti
nin en suzel besfesl •.. 
Salı akşamı Azakt:ı 

(3 Yıldız) 

23-5.9::l8 Pazartesi günü ıh al esi yapılacağı ılan edilen Tepeba.şı 
Pcrapalas oteli bahçesi istinat ve ihata duvarlarının tamiri görülen 

bahçesılc 

lüzum ü-
zerine tehir edildiği ilan olunur. (B) (2925) 

Şimdiye kadar bir buçuk liraya satılmakta olan şehir rehberinin satış fiatı 
bir liraya indirilmiş, ondan aşağı olmamak üzere toptan mübayaada buluna. 
cak taliprere de bu bir lira fiat üzerinden ayrıca yüzde 20 iskonto yapılması 
Daimi Encümence kararla§tırılmı§tır. Keyfiyet Han olunur. (B) (2993) 

Lüzumlu Telefonlar 

21 :MAYIS - 1938 CUMARTESİ 

Hicri: 1357 - Rebiulev\"cl 21 
0*-la d•hn 

4,38 
<lbertn tı.t,.ı 

19,25 
Güneşin Cevza burcuna girm 

't'akll bl>n.b oıı. ft1n4l .ıı.ı:,,.,.. rııı ıın ... 11 
2,48 12,10 16,0S 19,25 21,17 2,30 

Yangın: 
İstanbul Jçln: 24222, Beyoğlu için: 446'14, Kadıköy için: 60020, Üsl>fid~ 

için: 60625. 
Ycşilköy, B:ık1rköy, Bebek, Tnral.ıya, Büyfikderc,Fencrbahcc, Kandilli, Eren. 

köy, K:ırtal, Büyilkada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu .. 
run yangın demek kilfidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz ,. ,, 31J .• 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galnta ynnı;•n kulesi: 40060. 
Sıhhi imdad: 44998. Müddeiumumilik: 22290. Emniyet mlldilrlü~Q: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • İstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Ciball: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708. Üsküdar - Kadıköy: 60773. 
Havııgazi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyo(llu: '4642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 .101. Kadıkö~ ciheti: 60447. 

Denizyol/arı 
İstanbul &centeli~i: 22740. Kara köy: 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Salı, Perşembe, Cuma gfinlerl saat 8,30 da Tophane 

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

ve Tekirdağ, Mürefte, Erdek, Şarköy iskelelerirre uğrıyarak Karnbigaya vanr. 
Akrleniz postası: Yarın saat 10 da kalkacak olan vapur; Gelibolu ve Canak

kaleye uğrıyarak fmroza gidecektir. 
Karadeniz postası: Yarın saat 12 de hareket l"decek olnn vapur; Zonguldak 1-

nebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Gireson, :Vakfıkebir ve Trnbzona uğrıyarak 
füzeye gidecektir. 

M"•zeler 
Ayasofy:ı., Roma - Blıan!I, Yunan eserleri ve Çlnlll Köşk, ~skert Müze ve 

sarnıçlar, Tic:ırel ve Sanayi Müzesi, Sıhht l\lilze: 
(Bu müzeler hergün sant 10 dan 16 ya kadar nçıktır.) 

ürk ve tsHim eserleri müıe,i~ Paınrtesiden başka hergtbı saat 1() d n 16 
kadar ve Cuma gilolerJ 16 dan 17 ye kadar açıktır. 

TopJ.:apı Müzesi: Hersün saat 13 den 16 yn kadar açıktır. 
Memleket Dışı Deniz Seferleri 

nomanya vapurları: Cumartesi gfinleri 13 <le Kl5stenceye; Salı silnlerl 18 de 
Pire, Beyrut, İskenderiye. 

ltalyan Yapurları: Cuma gfinleri saat 10 da Pire, Brendizi, Yenedik, Triycste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci !stasyon Mudürlü~ü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hersün Sirkeciden saat 22 de kıılknr ve Avnıpadan seleni 

saat 7,25 te Sirkeciye mıınısnlııt eder. 
1\onv:ınsiyoncl 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Jlergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

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

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhtelit! Pazartesi, Çarşamba 

ve Cuma gfinleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 
MÜNAKASA İLANLARI: • 
P.T.T. idaresi için lfı.zım olnn 45x40 ebaqında U m:ırlmlı demirden 75 ton 

kapalı ıarf u ulilc eksiltmeye konulmurtur. 
l\luhammen bedeli 13500 lira ol:ın eksiltme 26 mayıs 938 perşembe günü saat 

3 ılc Anknrad P.T.T. umum müdürlu[tünde ynpılacaktır. 
GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 

• Türkiye ile İngiltere arasındaki karşılıklı yardım misakının Claimi olması 
düşün iilmcktcd ir. 

• Suriye l·ablnesi istifa etmiştir. 
StNEMA VE TİYATRO 

BEYOGT,U 

Melt.k 
ipek 

Saray 

Sı1mcr 

Alka:ar 
Sakamo 
Kurluluı 

ISTA'NIJUT.. 

A:ak 

Alemdar 

Ferah 

KADIE.ôY 
TIALE 

": . . 
: 

': 

": . . . . 

. . 
... . 
'!' 

: 

Ali baha, Bora 
Mihracenin gözdesi, Hint 
rnez"rı 

Mihr::ı~cnin gözdesi, Hint 
mezarı 

Demir adam, Cısan mclo 
disl 
Deniz korsanları 
Kasırga, yakan pusclcr, 
Ateş kraliçesi, Arzu fle 
Knnber, 

Fofan klodlnıı, Yürüyen 
kale, 
Kı:ı:ıl rahip, Volga mah
kumları, 

Beyaz athlıırın ,intikamı 

Mihracenin gözdesi • 
* • ,,. 

ŞEHZADEBASI 
TUnAN TiYATROSU 
Halk S:ın'atkfirı Naşit 

ve arkadaşları 
\!içe Pençef va!'Vrtesi 

TOSU. ·uN ASKI 
Komedi 3 perde 

n NS, sor.o, DÜET 
Ayrıca: Naşit tıırafın

dan (J.EBLEBlCt) 
revüsü •• 

ıstanbul Radyosu 
21 MAYIS - 1938 CUMARTESİ 

18,30 plakla dans musıkisi., 19,10 l\on
fcrans, Üniversıtc namına, Ünh crsile ta· 
Um taburu suba} larından Ön') uzb şı lh n 
Kocaman (Ba)raın, S ncal., Mılll m r ), 
19,55 Borsa haberleri, 20 Necmettin R z.:ı 
\'e nrkadaşları tnrnfmclan 'l urk mu i ı ı 
ve halk şarkıları, 20,45 ha' :ı raporu, 20, 8 
Ömer Rıza tarafından arapcn so)lc,, 21 
Delma \'e arkadaşları tnrafıııdan Türk mu
sikisi ye b .Jk ~arkıları, ( nat a~. rı), 21,fa 
orkcst ra, 22, 15 ajans haberleri, 22,30 pi· k. 
la sololar, opera ,.e operet parçal:ırı, 22,:.ıO 
son h:ıberler ve ertesi ı;tinün pro r. nıı, 
23 son. 
BOKRES: 

19,15 askerl bnndo, 20,20 operet pl· rı 
21,15 cazbant, 22,40 lrnfc kon r, 24 pl k. 
RUDAPEŞTE: 

19,30 sigan orl c trm, 21 Budapl.' le kon 
ser orkestrası, 22,5fi cazb nt, 24,0<> i .. n 
orkestrası, 

BERLIN: 
19,00 küçük orkestra, 20,10 pl:il la Kn

valario Ruslika' n operası, 21 :ar) ete kon 
seri, 23,30 hafif müzik, cazbant, 23 sere
n:ıllar. 

R031A: 
18,15 şarkılı J.:onscr, 20,30 orkestra, 22, 

tiyatrodan temsil n:ıkli, 
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Dorati Lamur Meri Oberon'un 
· 24 saati nasd 

çocuk istiyor geçer? 
~ Baştarpfı 9 uncuda bi, bu kanunuevvelde yirmi dört ya§ı· .- Başlar.af ı 9 uncuda 

lendirir.. Hayatta olmasının ve evli ma giriyorum. Halbuki, bir kadm yirmi rak değişen bir gramofon Merl'in sev· 
bulunmasının bir semeresini gördüğü beşinden sonra doğumnkta zorluk çe- diği parçaları çalmaktadır. 
için ona daha fazla yaşama :zevki ve ker. Çocuk.sahibi olmak için en müsait Saat 9 _Filmin alındığı yere gidi. 
saadet verir.. ~ b çag u yaştır. liyor. Direktör Tin Vhelan, Larry o. 

Sonra, lbclki biraz adi görülür. iiııkat Bunda .ı..-qka b' s bep ıdaha arki , n ou.ı:I' • ır 0 v ' 1'4·icrle çevrilecek bir sahnenin prova 
büyük bir hakikattir: Dünyaya, insan o " rf be 'm arzum 

"
1 nı : edilmesini istiyor. Merl, arkasında 

nesline bir nüfus ıdaha kazandrmuş ol- Çocuğumu ben henuz·· g ,.ken b" enır u- bol bir süveter; bu provayı yapıyor. 
mak da bir 2.lev'k değil midir?. yütmek istiyorum. Mesela, o beş yaşı-

Çoc kt w f · w. . Bu sahnenin filme alınışında Meri u ugumun ena geçtıgıni söyle- na geldiği zaman ben otıuz olayım; on 
mi<ı:.tim. Evet·. Annemle babam, ıt.en u··,. be ld'W• h .. lok renkli tüllerden yapılma gayet pahalı 

ır ·u ır ş y.aşma ge ıgı zaman enuz r tm· 
yaşında iken -:rnllllJşlar. Ben annemin da bulunayım. Çünkü, çocuğuma yalnız bir elbise giyecek. Prova bittikten son 
yanında kalmışım. Hayatımı kurtaracak. a,nnc değil, ayni zamanda bir arkada§ ra tekrar giyinme odasına dönülüyor. 
çağa gelinceye kadar da onunla beraber olmak isterim. Burada Gladys'in nezareti altında Me. 
yaş:dım .. Süs ... e lüks nedir bilmezdim. Çocuğumu rnliınkün olduğu kadar rl film elbisesini giyiyor. Büyük ay-
Güzelliğim temizlikten ibaretti .. öğle, kendim büyütmek istiyorum. Onun için, nada kendini bir süzdükten sonra O. 
akşam yediğim bir yemek vardı: Bak- yeni bir ev yaptınyon.ız. Şehre otom o- berson hemen dı5arı fırlıyor ve renkli 
la ile piıinci karıştırarak yapılan bir billc beş dakika mesafede olacak olan filmi çeken büyük makinenin karşısı. 
yemek. Besleyicidir ama, pek de işti- bu evi yapmağa haziranda başlayacağız. na geçiyor. 
hayla yenecek bir yemek değildir. Ucu kanunuevvele kadar bitecek ve !ben si- Saat 11 - Hfüfi film çevriliyor,. 
za çıkardı d<» onun için hep onu yerdik: nemaldan izin alır almaz oraya çekile- Provalarla sahneler arasında Merl 
Yedi !buçuk, on lkuruşluk ma~raf yap- ceğiz. çay ve portakal suyu içiyor, Sinema 
tınız mı bir tencere pişirirsiniz.. Ete, Ev.in yedi .edası olacak. Benim odam makinesini kullananın muavini kendi 
sebzeye ve yemişe hasret yaşadım.. çamlığa bakacak. Tabii aynca bir dadı kendine söyleniyor: 

Giydiklerim hep ayni entarilerdi. ister. Onun için de benim odamın ya- _ B~ı G ile başlıyan beş harfli bir 
Evden dışarı da gitmezdim. Halbuki nında bir oda yaptıracağız. kelime. Bulmaca artık onun kulağına 

benim yaşımdaki mektepli lozlar er'--k Çocuguw n ben· fa 1 a y a l\.C ı z a yor cagını z n- kadar gitmiştir. 
arkadaşlarile geziyorlardı. netmı·yorum Stu"dyoda z o- ··1u o-. a mı Y nu Y Saat bire kadar be~r dakika fası. 

İşte, çocuklug~ umda hasret kaldrgw ım rum. O kadar yoruluyorum ve yorulun • lalarla işe devam ediilyor. 
bu şeyleri çocuğumda görmek istiyo- ca vücuttan öyle !düşüyorum ki, öteki 

Saat 1 - Öğle yemeği tatili. Sinema 
rum. artistler gibi perhiz etmeye değil, bila-

salonuna girilerek film mütehassıs • 
kis mümkün olduğu kadar çok yemeğe Kocama söz verdim ... 

Bundan baş'ka, çocuk istemekte be
nim İ<iin bir sebep daha var: 

Kocama söz vermiş bulunuyorum. 
Evleneceğimiz zaman, kocamla bunu 

• •şmuş ve onu bir çocuk sahibi 
:imi vaadetrniştim. 
;ene evveline gelinceye kadar 

. Her'bi Keyin kansı olduğumu 

ıc ımse bilmezdi. Yukarda söylediğim 

ebeplerden d':>layı, sinema şirketi be
nim evli olduğumu herkesten saklamış 
ve duyulmaması için çok çalrşlllJştr. 

Ancak geçen sene benim evli oldu
ğum ve resmen asıl ismimin de Misis 
llerbi Key olduğu duyuldu. 

Halbuki ben altı scnedenbed evliyim. 
9~ Cle ıyu Orleanaa r guzell~ 
müsabakasında birincilik kazanmıştım. 

Daha o zaman mektepte 'bulunuyordum. 
Fakat, güzellik müsabakasında birinci
lik kazcm:lıktan ~onra, kendime bir iş 
bulabileceğimi düşünerek Şikagoya gel
dim. 

Fakat umduğum gibi çıkmadı. Şika

goda bula bula ıbüyük bir müessesede 
asansör memurluğu buldum. Orada ça
lışmaya brışlaclım. O sırada, Herbinin 
idare ettiği orkestra Şikagoya gelmiş
ti. Morison otelinde çalıyordu. 

Herbi, haftada bir gece, musikiye ve 
dansa heveslileri topluyor, onlara or
kestrası ile dans havalr.ın çalıyor, onlar 
da numaralanm gösteriyorlar, şıarkı 

söylüyorlardı. 

Artist olmak hoveslisi birçokları bu
nu bir nimet olk':ırak lkarşılamışlardr ve 
mehaııetlerini göstermek için can atı

yorlardı. 

Bir aralrk bana da bir heves gelldi. 
Hemen bir şar'kı ~czberlemeğe lbaşla
dım. Tam bir hafta geceli gündüzlü ça
lrJtım. 

Fakat, orkestranın önüne slikar çık
maz, ezberlediklerimden aklımda bir 
tek kelime lmlmamıştr. O zaman Her· 
bi güldü ve lhiç 'beklemediğim bir şey 
olaıtık, beni orkestrasına almak tekli
finde 'bulundu .. 

Ondan sonra beraber çalışmağa baş
ladık. 

Evlenmek teklifinde bulunduğu zaman 
da derhal :ld.zfuul ettim. Çünkü, bir ka
dının vazifesinin evlenmek, yuva kur
mak ve çocuk sahibi olmak olduğunu 
ikimiz de kabul ediyCf'duk. 

Evlenirken de Herbiye, çocuğumuza 
iyi bir hayat ve istikbal temin edecek 
vaziyete gelir gelmez hemen bir çocuk 
doğuracağımı vaadettim .. Bugün, bu 
vatlJi yerine getirmek mecburiyetinde
yim. 

Niçin bu sene de gelecek 
sene değil? 

Çocuğumu önümüzdeki kanunuev
vclden itibaren beklediğimi söylemiş • 
tim. Bunun için iki sebep var. 

Birincisi, kanunuevvclden sonra si
nema faaliyeti biraz gevşer .. Bunun için 

stiidyo istediğim izini vermekte müşkü
lat çıkarmayacaktır. 

İkincisi, yine evvelce söylediğim gi-

lariyle dün alınan sahnelerin alelacele 
mecburum. "Kasırga,, filmini çevirir· 

devclopc edilmiş kopyaları perdede 
ken tam beş kilo :kaybettim .. 

seyrediliyor. Meri dünkü sahnelerden 
Çocuğumla beuber geçireceğim bir bazılarının tekrar alınmasına lüzum 

sene benim için de bir istirahat devresi 
olduğunu anlamakta gecikmiyor. Ta· 

olacaktır. Ondan sonra, tekrar film çe-
bii cam sıkılıyor. Maamafih muvaf -

virmeye devam edeceğim. Zanneder- fak olduğu sahneleri de dilşünerck 
sem o zamana kadar beni, film seyir- müteselli oluyor. 
cilerim unutmazlar. Ondan sonra onla-
ra daha muvaffak eserlerimde görüne- Satıt 1,15 - Giyinme odasında. öğle 

yemeği hazır. Yemek, dairenin mut. 
ceğim. O zaman artık, kadın'" rollerini 
suni değil, daha tabii ve samimi olarak fağında Gladys, tarafından pişirilmiş. 

Yenen şeyler iki koyun kotleti ve do. 
oynayacağım. Çünkü artık bir çocuk 

matesten ibaret. 
sahibi bulunacağım. 

Bana sorarsanız çocuğumun ikiz ol- Saat 1,SO - Divanın üstünde bir 
masınr isterim ı öğle uykusu. 

GRiPiN 
Sizi günlerce ı tırap çckmekten-

kurtarır. 

.En şiddetli baş, diş. adale a~rı-
lıırını, üşütmeden müte\'cllit bütün 

sancı ve sızılan keser. Nezleye, roma. 
tizmnya, kırıkhl;a karşı çok mües
sirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi Ye böbrekleri 
yormaz. 

lcabındn günde tıc kaşe :.ılınabilir. 
İsmine dikkat. Taklitlerinden sakını· 
nız. Ve Gripin yerine bnşka bir marka 

verilirse şiddetle reddediniz. 

- TiFOBiL -

1 1 Dı. Ihsan Samı 
1 ifo ve paratıtohutalılclırına tuı 

nıımıit için ağızdan ıiıoın tifo hap 1 
landır Hiç rıhacsızlıt; verme?.. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kı. 

lsınnbul 5 inci ic ra meınurluğundnıı: 
Bir borcun temini icin haczedilerek sa

tıhnnsına karar ... erilen yazı makinesi, krls 
tel camlı yazıhane, koltuk ,.e kolluk san
dnlye, perde ,.e saire 24·5-938 salı günü 
sanl 9 da başlanarak Galatada Billflr hnnı 
önünde nçık arttırma ile salılae:ıı!ındnn 

alıcıların yc,·ın Ye saati mezkılrda mahallin 
de bıılıın:ıcak mcrnurun:ı rnürncnnllerı Hiın 
olıınıır. (V.P.2450) 

Saat 2 - I<~ilm alınma yerine dönü§. 
Orada portatif bir tuvaletin kal'§t -
smda makiyaj tazeleniyor. Tekrar 
film alma işi ba~lıyor. Giyinme oda· 
sından getirilen gramofon sahne ara
larında birdenbire hayata geliyor. 

Saat 4,15 - İkindi çayı filmin alın. 
dığı yerde içiliyor. Direktör Vhalen 
Merl'in çayına kendi kendini davete. 

dıyor. Bu sırada bulmaca da bit.irili
yor. l\lerl'in sanki omuzundan büyük 
bir yük kalkmıştır. Bulmacada her • 
kesin ufak bir hissci iştiraki var. 

İş tı::krar başlıyor ve saat altıya 
kadar devam ediyor. Meri fırsat bul-

dukça sahne aralarında iki üç daki. 
kalık fasılalarla sıvı§ıyor ve elektrik. 
<:ilerin hazırladığı çaydan bir iki fin
can içiyor. 

Saat G - Film ve sahne kıya"!clie
rinin en mc.:zhur modisti Rene Hu
bert'in nezareti altında yeni elbisele. 
rin provası ve Merl'in üstüne uyacak 
şekilde dikilmesi. 

Saat 7,45 - Makiyajı temizleyip 
yarınki işi rejisör ve direktörle ko • 
nuştuktan sonra Meri evine dönüyor. 

Saat 8,.~0 - Eve varış. Merl hemen 
pijamasını giyiyor. Akşam yemeğini 

yatakta yiyor .Yemek listesi hafif pi

şirilmiş bal~k ve sebzeden ibaret. On· 
dan sonra artist ertesi günü filmde 
söyliyeceklerini ezberliyor. Bu i!i de 
bittikten sonra bir müddet kitab oku-
yor. 

Saat 10,30 - Uyku. 

* * • 
Görüyorsunuz ki, film yapılırken 

başka faaliyetlerde bulunmaya, şura.. 
ya buraya gitmeye imkan yok. Bir 

film, artistin tamam yirmi dört saati. 
ni dolduran yorucu bir m~galedir. 

Vasat bir filmin alınması sekiz hafta 
sürüyor. Bu hayata sekiz hafta ta -
hamınül etmek, nezle bile olmamak ıa.. 
zım. Film çekmediğiniz zamanlar ti. 
yat.roya gider, ahbablarmızı ziyaret 
edebilirsiniz. Fakat gelecek sekiz 

haftalık mesaiyi hiçbir zaman unut -
mamak, bir atlet gibi daima idman 
üzerinde bulunmak lıizımdır. Aksi tak· 

dirde film daha. bitmeden yorgunluk 
yüzünü?.den okunmaya başhyacaktır. 

$ • "' 

Okuyucularımızın. Merl'in yukarda 

On üç saat 
_.. Bcqtara/ı 11 incide 

si yakalattım; iki dakika kadar oluyor. 
Dunkan bu habere hiç memnun olına

mıştı. 

- Ali! dedi. lki dakikaya kadar ben 
de geliyorum. 

Sonra telefonu yerine koydu; bir daki
ka sonra yine açtı, başka bir numara 
aradı ve makineden mümkün olduğu ka
dar geri çekilerek: 

- Mister Frölihle konu~mak istiyor
dum, dedi. 

- Buyurun, benim. 
- Dinleyin. Ben sizin ahbablannız-

dan değilim ama size bir tavsiyede bu
lurunak istiyorum. Sterns isminde bir he
rif var, ondan nefret ederim: o, sırf sizi 
öldürmek maksadile hapishaneden kaç
mıştı;şimdi tekrar tevkif edilmiş olduğu
nu haber aldım. Ama biri daha var, Frö
lih; hani şu malQm olan cesedi bulma
nızdan birkaç dakika evvel sizi görmüş 
olan biri .. Onu ele geçirseniz çok iyi et
miş olursunuz:. Kimden bahsettiğimi an
lıyorsunuz, değil mi? lsmim söylemeğe 
ihtiyaç yok .. 

-Fakat .. 
Dunkan makineyi birdenbire kapadı; 

hemen otomobile atlayıp son süratle ha
reket etti; Frölihin e\;ni b-ice gözetlerne
ğe müsait bir yere gelince durdu. 

Biraz sonra zengin politikacının kona
ğının yanındaki garajdan bfiyük bir oto
mobil çıktı. Dunkan arabasının fenerle
rini söndürdü ve kendini beli etmemeğe 
çalışarak takibe başladı. Büyük otomo
bil önce şehri geçti. sonra tepeler arasın
da yılankavi gide.n yola düzüldü. Biraz 
gittikten sonra durdu; içinden inen bir 
adam ağaçlar arasına daldı. 

Yüzünde bir tebessüm beliren Dunkan 
da indi ve Frölihin arkasından yürümeğc 
başladı. Yavaş yavaş gidiyordu; biraz 
ötede, yer yer mehtap ile aydınlanmış 
bir onnan açıklığı gördü. Frölih bir ağa
cın önünde durup yere doğru eğilmişti; 
ne aradığı belli değildi. Biran geldi, Frö-
1 ih elini havaya kaldırdı; detektiv bir çe. 
lik parıltısı farketmişti. Hemen: 

- Eller yukan, Frölih, diye bağırdı. 
Frölih dehşetle bir feryat kopardı. 

Derhal elini cebine götürmüştü. 
- Budalalığa lüzum yok, Frölih. 
öteki hiddetinden deli olmuştu, hemen 

dönüp tabancasını uzattı. Fakat tam o 
saniyede Dunkan da ateş etmişti. Frölih 
bir garip hareket yaptı ve boylu boyunca 
yere yığıldı. 

Dunkam o hareketsiz vücuda yaklaştı, 
bir dakika düşünceli düşünceli baktı, son 
ra Frölihin elinden yere düşürdüğü şeyi 
aldı. 

* • • 

H ENOZ iki saat bile gcçmemi~ti ki 
Dunkan, Kalcbin odasına gitti. 

Kapının eşiğinde biran durdu, orada bu~ 
lunanlann yüzüne baktı, sonra ilerleyip 
masanın üzerine bir rövolver koydu. Ko
miser: 

- Dunkan, dedi, şimdi söylediler, siz 
yeni bir şey keşf etmi~siniz .. 

- Evet. Bu rövolveri buldum, Frölihin 
elinde idi. 

- Ene olmq? _ _ _ _ 
- Frölih hastahaneae vasiyemamesinl · 

yazdı; onda Spragı kendisinin öldürdü• 
ğünü itiraf ediyor. 

Odada bulunanlarm hepsi yerlerinden 
hrlayıp: 

- O mu öldürmüş? Nasıl olur? Nasıl 
öldürmüş? diye bağırdılar. 

Dunkan içeri girdiği zaman masanın 

üzerine koyduğu rövolveri göstererek: 
- lste, bununla, dedL 
- Siz çildırdmız mı? Bir de kalkıp 

Frölihi öldilrmüşsfinüz? 
- Hiç merak etmeyin, şef l Ben kims&

yi öldürmedim. Frölihi yaraladım, işte 

o kadar. Fakat hastahanede ona yarası
nın ağır olduğunu, öleceğini söylediler: 
o da inanıp her şeyi itiraf etti. 

- Peki ama Spragm vücudunda bu
lunan kurşunların biri Stemsin tüfeğin
den, biri de Jensonun tabancasından .. 

- K~unlar mı? Ben bu işte mütehas 
sıs değilim ama mütehassısların yanıl
madığından eminim. Spragm vücudunda 
bulunan iki kurşundan biri Sternsin kur 
şunundan, öteki de Jensonun rövolverin
den ... Ama o kurşunlar, Duglls Sprngm 
öldürdüğü ak§alll çekilmemiş.. Ba
kın, iş nasıl olmuş .• Jenson, Sterns ' 'e 
Sprag: ayni klüpte aza imişler. Frölih, 
şimdi anlatılması uzun sllrecek bir takım 
sebeplerle Spraga kin besliyor, onun 
muhakkak ölmesini istiyormuş. Ama 
Stcms ile Jensonu da pek sevmezmiş 
(bundan kimsenin haberi yoktu). Şöyle 
bir prnn kurmuş. Sterns ile Jensonun 
klüpte attıkları kurşunları, uğraşıp tah· 
tadan çıkarmış. Sonrası kolay. Bu kur
şunları pamuğa sarmış ve kendi tabanca
sına koymuş. Pamuk kurşunlarda, Frö· 
lihin tabancasının iz bırakmasma mani 
olmuş. 

"Facia günü Frölih,, Spragı Stems ile 
Jensonun bulunduğu tarafa doğru götür
müş ve tabancasındaki kurşunlarla öl
dünnüş. Sonra rövolveri bir ağaan di
bine gömmüş. Bu ihtimal benden başka 
kimsenin hatırına gelmedi ve bu sayede 
Frölih kurtuldu; hatta yalancı şahitliğii 
ile öteki düşmanlarını da mahkfım ettir
meğe muvaffak oldu. 

Herkes uzun bir müddet sustu. Stems 
gözlerini ondan ayırmamıştı, yine kulak
larına inanmıyor, alık, alık bakıyordu. 
Yanında Jensonun kansı, hıçkmklanm 
gizl~e çalışıyordu. 

Nihayet Kaleb başını kaldınp saate 
baktı ve titriyen ellerini telefona uzattı. 

- Allo! Burası polis müdilrlü~. Sak-
ramento hapishanesi müdürü ile 
konuşacağım; derhal verin. Ama derhal, 
her mükfılemeyi keserek .. Anlaşıldı mı? 

Sonra, elinden telefonu bırakmadan 
Dunkan.a döndü: 

- Tebrik ederim, Dunkan! ~su 
bu yaptığınız şey her türlü takdirin fev
kinde. Sizin sayenizde bir adamın hayatı 
kurtulacak! Ama anlayamadığım bir şey 
var: Bu işi, bu kadar az bir zaman içinde 
nasıl yapabildiniz? 

Dunkan gülümseyip hiç cevap verme
di. 

Dcvl~t Dem1ryoliarı ve Limanları işl~bne . 
, Umum idaresi ilanları 

Bira nakliyatına teozUAt 
ı Haziran 938 tarihir~den itibaren bira nakliyatında beş ton şartiyle ve mu. 

ayyen mesafelerden sonra tatbik edilen tenzilli ücretler kısa mesafelere de teş. 
mil edilmi~tir. Mürsillerin kendi vagonlariyle yapılacak nakliyatta bu ücretler
den ayrıca yüzde on tenzilat yapılmı§tır. Fazla tafsilat için istasY.onlara. mUra.-
caat edilmelidir. (2983) (1538) 

Muhammen bedeli 6750 lira olan 1500 ton demir için dökmeci kumu 30.5-1938 
pazartesi günü saat 15 de Haydarp~ada gar binası içinoeki satmalma ko
misyonu tarafından kapalı zarf usulile satrnalınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanununtayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 
1.7-1938 T. 3645 No. lu nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alı· 

nan ehliyet vesika ve 506 lira 25 kuruşluk muvakkat teminatlarını muhtev:I 
teklif zarflarını eksiltme günü saat 14 on dörde kadar komisyon reisliğine 
vermeleri Hizımdır. 

Bu ise ait eartnameler Hayda11>B.§ada komisyon tarafından parasız olara1i 
dağıtılmaktadır. (2607) 

saydığımız mesaisini pek yorucu bu· 
lacakları muhakkaktır. Şunu da. ha. 
tırlatalım ki, yıldızın jşi o kadarla da 
bibniyor. Çünkü mesel~ bir aralık o. 
nun hususi bir fotoğrafçı tarafmdan 

muhtelif pozlarda resimleri çekilmeli· 
dir. O gaz.etecileıi kabul etmek, işine 
ait hususatr film direktörü ile konuş· 
mak, mUstakbel mukaveleler için te ~ 
ma~lar yapmakla da mUkelleftir • 

• 
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~ Rumeli hisar • 

NECiP BEY BAOI 
HAYVANAT PARK/ 
Bu sene daha tcıkemmlil etmi~ bir halde açılm•ştır. MOZtK, DANS, 

.~OSKIRA T, muhtelif cğlcnceler]c güzel vakit geçirebilirsiniz. 

,. Kemani Bay SA D i, Her pazar • 

ÇUBUKLU Gazinosunda 
İstanbul ve Boğaz halkının bUtün zevklerini okşayan ÇUBUKLU 

GAZiNOSU, bu yaz, memleketin ç.ok kıymetli SAZ HEYETi ile hafta
lık programianııa bq~ttT. Her pazar aynca Anadolu SAZ HEYETİ 

birliği ile MtLLl OYUNLAR temin edilmiştır. 1 
Meşhur ÇUBUKLU Hasan bey suyu, saym müşterilerimize parasız 

verilir. 
Fiyatlar herkes için elverişlidir. Servis ve konfor mükemmeldir. -...... -.................................... . 

Yeni Kontr • Pli.k Ltd. Şirke' 
F abrikaımda 

Kuru Sistemle 
yapılan KELEBEK markı 

Konu - Pln~ıor 
Çarpılma, -:atlama, kabarma ve sair 
gibi hiçbir anza göstermez. 

Kontr • plAklar bn gibi arızalara 
karşı garantJ ile satılır. 

KIZIL, KAYIN, KARAAOAÇ'dan mamul 
Kontr • plaklar stok olarak her zaman mevcuttur. 

SATIŞ YERLERi: 
lstanbulda: RUŞTtJ MURAT OGLU, Mahmutpaşa Kllrkçll Han No 

!8 !SAK PILAJ'IDtS, Galata, Mahmudiye caddesi No. 21. 

Ankara'da : VEHBi KOÇ TlcarethaJıeıt. 

tzmlrde ~ KARL RORNFBLD 
lHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF H KADRi IŞMAN. • 
ŞABAN MAHMUD KOKNER. 

Samsunda: GOCMEN OÖLO KARDEŞLER •. 

Umumi aatıo 7erl: İltaubul, Sirkeci, MOhtırClarzade Han No. 3 

YENt KONTR Pl .. AK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 ........................................ 
~ ........................................ . 

Cildinizin tahrif edilmemesi
ni isterseniz? 

Dtlnyanın her tarafında kullnnılan. 

ve cildi t.ıra.,t.an sonra pamuk gibi 
yumuşatan 

POKER 
Tıraş brçakJarnu kullanmq. 
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PATI 

Kan çıbanları, el ve aya.il parmuıarmın a.rasıııdakl kaşıntılar, dolama, 
mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, trao ywalan, ergenlik· 

ter, koltuk altı çıbanları, ANTIVtROS ile 
Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 

ŞARK lSPENÇfY ARİ LABORA TUARI T. A. $. 

KeJepir 
Şişlide Bozkurt caddesinde 6 No. h An • 

.. ldo apartımanının yansı 24/5/938 salı 
Sfincı saat 14 de acık artırma ile ve di~er 
Yarısı da doğrudan doğruya mutasarrıfı 

tararından sntılııcıığınlfan fazla maJOrnat 
btt:vcnlerin 24 Nisan 938 tarihli Cumhu. 

ri:vet guzete!'lfnln 11 inci sayfasındaki res. 
trıt llAnı okumaları ve Oalnttıda lımlrlloğ. 
lu hanında 6 No. lı avuknt \"1171hnneslne 
rnnracnat etmeleri. (V. P. 11226) 

-O~KTOR ÇIPRUT• 

n ' l ı 'l'jll"·/i1 1·t1' ,, 'ı,1 ',ı' ı .. 'Jıııl 

Acele satıhk 
apartıman 

Kasrmpaşada Tabakhane caddesinde 
23 numaralı üç daireli iki dairesinde dör· 
der ve birinde de Oç oda ki ceman on bir 
oda. üst katı muşamba döşeli mutfak. 
hal! ve muntazam elektrik tesisatı \'e 
suyu havi apartırnan Uç bin liraya acele 
satılıktır. 

Görmek istiyenterln Qst kattaki sahip
lerine müracaattan. 

Klrahk veya satılık 
hane 

HARER - Akşam postan 

Bağdan Kadehe_ 

~liSKE1' SARADI 

200 .... 

ro • 

"'UFRA 
SARAl•LADI 

840 fil. IOO k r 
200 • t.o • 
~ . " . 

kırmızı •Pk • dimi• •4!14. 

iMMiSAR 5A.RAPLARI 
•• .. • · - •••• - 1 - ··~· ... ~.._.,,_.,,... - -- • ~ 

-Turbinli Generatör------
Bir kilovatlık 1 urbinli Jeneratör 

Fabrikalara mamulatından s. s. c. ı. 
Yüksek keyfiyette malzemeden 

imal olunmu•tur. 

idareli ve ucuzdur 
Mufassal malOmat almak için: Telefon: 44262 müracaat ediniz. 

i iKTiDAR~-• 

ve B lEL GEVŞEKLIGDNIE KARŞI 

HORMOBiN 
fabletlerı Her eczanede arayımz. ı ~nta kutu•u 1255 Hormobln J -· 

Şirketi Hayriyeden • • 
Hafta yorgunlutunu Boğazlclnin ve Çamlıcanın ruha sefa ve kuvvet veren temiz havaslyle gider

mek 1enl meaat ıünlerine daha bUyUk hamle ile girmek isteyen sayın yolcularımızın, yarınki PAZAR 

münasebetiyle köprüden Uk postaların ertesi pazartesi öğleye kadar % 60 (ytızde elll) ve Usküdar 
Tramvay İdaresiyle mUşte rek kom bine btletlertnden % fO (yUz de kırk) nlsbetlnde tenzlllta tft.bl ol

duğu ve her tarafta halkımızın rahatı tein na.ve seferler tertlı> edlldlğl lIA.n olunur. 

SRrıyerde kiralık ev 
Snrıyerde SarıhOseyfn sokaAında 34 nu

maralı müstokll dört odalı, mutfağı, bah
cesl bulunan ve bazı noksanlan ikmal 
edilmek üzere olan ev kiralıktır. Taliple-

Türk Hava Kurumu 

1 
Cilc1i1• •e Zübreviye mütebusıaa 1 
Beyoğlu Yerli Mallar Puan 

ır nda Po sokağı klSıcıinde 

0 
MevmenP-t apartımıı . ;~t: ,3353 

Uç katta 8 oda, sarn1c, tuluıubah kuyu, rln fstanhıılıta Sullnnhamamında Katırcr
bnhçe11I, istM)'ona civar, tren gOzergAhı, olUu hnnındn knl 4 No. 8 de l\fnhmut Ak-

Büyük Piyangosu 
2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
havadar ve Marmaraya naıırdır. 

1 
kuzuya milracaallan. 

KadU'f/fl; TalebellfU'da karfuuıda •9 No. 
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UERESiYE SATIS SAHiBiDin SESi uE ıcEnTALARınnı 

~·----··------·--•ın ın ıııı ıııın • 21 mayıs 938 cumartesi al~~~. 
TAKSinı 

Belediye Bahçesi 
Büyük bir Gala ile açılıyor 

~aD~o IHle~etn : 
Keman: Nubar, Necati, Cevdet, 
Kemençe: Sotiri, Aleko. 
Klarnet: Ramazan, Şeref. 
Piyano: Şefik, Y orgi. 
Banco: Abdi, Cemal, Şevket, 

Kanun: Ahmet, İsmail. 
OKUYANLAR: Ağyazar, Yaşar, Celal, Hamit, Yahya. 

Bayan okuyucular: Mahmure, Afitab Fahriye, Radife, Dürcfane. Ayda, 
Mahmure Şcnses. 

Bestekar: TANRURI SALAHAOOIN 
Bu büyük çalgı heyetini bir arada topla mağa muvaffak olan müessese sa

)'m ~chir halkını memnun edebilirse sevinç duyar. 

Telefon: 43703 .................................. 

-Hazır ve ısmarlama 
Kosttlm, Pardesü 

ve Pantolon 
iki prova ile en son moda 
kumaşlar ve rekabetsiz 
fiatlarla GALATA'DA meşhur 

KSELSYOR 
lblse majla zasında bulacaksınız 

PEŞ i N 
va 

VERESiYE 

Siz de tat+'Ml lıf kanıma 
bir kah ... kaııfr 

Mazon Mevua Tuzu 
ahraanız iıtiha ve aıbbatinizi 

düzeltirsiniz. 

M I• de ektilik, ıitkin~k ~e 
yanmalarını gıdenr. 

KABIZLIGI defeder. 
Ağızdaki koku, tatsızlık ve dil 
paslılığını giderir. İçilmesi ga
yet latif, tesiri pek kolay ce mU
Iayimdir. Son derece teksif ediL 
miş bir tuz olmakla milma.sil 

hiç bir milstah. 
zarla kıya.s ka
bul emez. • 

roz markasm 
dikkat . 

.ı.ı 

Yüzdeki çil, sivilceleri, 
ii 
i: BAVANlLARBN .. 
ff doğum lekelerini giderir. 

11:::::: • 

U ykusuzluklarda 
Umumi bir rağbet 
kazanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
·sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
1 Ne nebati ne kim-

i yevt zehirli hiçbir 
madde yoktur 

Diş Doktoru 

Necati PAKŞi 
Hastalarını berıün sabah 1Pt 

10 dan akıam 19 a kadar kabul eder. 
Salı ve cuma gÜnleri aaat 14 ten 

18 e kadar paruızdU'. 

Adrea: Karaköy Tünel meydanı, 
Tersane caddesi batında No. 1/2 


