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Almanya· harbi göze aldı mı? 
Berlindeki lngiliz elçisinin tavassut teşebbüsü 
FIFc§lfi'l~c§lfi'l 0 fil müsbet netice vermedi 
fi'l©ltc§llfifil o~c§l Çekoslovakyada 

c<evc§llbn 140 bin ihtiyat 
Salı günü verileceği askere çağırıldı 

sanılıyor 
Bir taırafitarn c evap hazorlarıurken 

Halayda Fransız askerleri 
köprülere dinamit koyuyorlar 
Paris, 22 (Husu.si) - Fransız bari. 

ciyesi, Hataydaki tazyik ve tedhiş si
yaseti dolayısiylc Türkiye tarafından 
verilmiş olan protesto notasını tetkik 
etmektedir. Fransamn cevabı, tahmin 
edildiğine göre, Salı gUnü Türkiye el
çisi Suad Davaza bildirilecektir. 
Blöl mli? 
Ankara ,21 (A. A.) - Haber aldı. 

ğımiza göre Hatayda bulunan Fran. 
sız memurları otomobillerle hudut Ü· 
zerindeki bazı Hatay köyleri ile gene 

hudut üzerinde ve Hataya mücavir bi. 
nek ve koşum hayvanları ile kÖJ•lerin 
kadın ve erkek unsurlarını, eli silih 
tutabilecek erkeklerini ve bir harp vu-

kuunda her köyün besliyebileceği 

kuvveti ayrı a.yrı tesbit etmişlerdir. 

Diğer taraftan, bir böltik Fransız 
askeri Suriye - Türkiye hududu üze. 
rinde bulunan Meydanıekber civarın. 

daki demir köprüyü muaY.ene ederek 
altına dinamit koymuştur. 
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1 Çekoslovak ordusu son - , 
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Atatürk 
Mersinden Silifkeye 

hareket ettiler 
.:!fi#'--- Çek Cumhur Reisi diyor ki: 

.,, , 

Merıin,22(Hususi) - Evvelki gün şehri 
mize şeref veren .Büyük Şefimiz Ata
türk ak~am üstü deni.dde bir motör ge
zintisi yapmı§lardır. Avdetlerinde id. 
man yurdu deniz kolu iskelesinden ıeh
re çıkmılar ve kendisini bektiyen bü
yük bir kalabalık tarafından h...-aretle 
alkr§lanmı§lardır • 

halinde gelen bu alay bilytik bir inti
zamla Reisicilnıhurumuzun ikamet bu
yurdukları belediye parkının içindeki 
köşkün önüne gelmi§ ve cradan emsal
siz tezahilratta bulunmuştur. 

"Hükfımetiı;niz her türlü ihtimale 
hazır bulunmaktadır,, karşı 

Gece saat 21 de feneralayı tertip o
lunmuş, bUtiln eehir bqtan başa elek
triklerle, renkli fenerlerle donatılmış, 

denizde ve karada parlak tezahilrat ya
prlmı§tır. 

Onde Halkevi banldosu olduğu hal· 
de gençler ve partililerle co§kun bir sel 

Denizden ve karadım havai fişekler 

atılıyor, motörler dUdük çalarak bu şen
liklere heyecan ve hız veriyordu. 

"Yaşa, varol Atatilrk., sesleri her 
tarafa akisler yapıyordu. Bu candan 
tezahürat deva mettiği sırada Ulu ön
derimiz köşkün balkonuna çıkmt§lar, 

halkı selamlıyarak iltifatta bulunmuş. 

lardır. 

-- Devamı 8 incide 

Meksikada asilerle 
hükllmet askerleri 

harbediyorlar 
Asilerin bir tayyaresi bir şehri bombaladı 

ve isyan beyannamesi attı 
Meksika, 22 (A.A.) - Müdafaa neza- Diğer cihetten bildirildiğine göre gene· 

reti tarafından n~redilen bir tebliğe r:ıl Cedillo, tarafdarlanndan 18 kişinin 

göre, Rio Verdada Cedillistlerle Fede· haşına geçerek Al Saltoda bir karargah 
lar süvari kıtalan arasında bir çarpışma t~il etmiştir. 
vukubulmuştur. lki saat süren bir mu- Federal kıtalann takriben 10.000 kişi· 
harebeden sonra Cedillistlerden iki kişi t:Jcn mürekkep olduğu tahmin edilmekte
ölmüş, on beş kişi yaralanmış, 80 kişi dir. 
de esir edilrni~tir. _.. Devamı 4 iincıide 

Çekosovakya Cumhurreisi Beneş 

General Mariç 
Buglln Esklşeblrden 

lzmlre gidiyor 
_.. Yazısı 8 incide 
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Aşk uğrunda casus ~ 
Bir haf ta sürecek çok meraklı bir roman 1 

.... - Çarşamba günü HABER' de .-1 

Berlinde hiddet: 
Son hôdiselerden 
. Prag mesuldür ! 

Berlin 22 (A.A.) - Alman istihbarat . . 
' bürosu, iki Südet Alınanın ölümüne se-

bebiyet vermiş olan hudut Mdisesi hak
kındaki resmi Çek tebliğini neşretmek

t edir. 
Bu tebliği takiben neşrolunan bir no

t ada tebliğ muhteviyatı red ve cerh olun-

Canlı hesap makinesi 
şehrimizde --

Resmini gördüğünüz bu adam, canh 
ve seyyar hesap makinesidir. OkuyuP. 
yazması yoktur. Buna rağmen mesela 
doğduğunuz seneyi bildirince beş daki· 
ka bile sürmeden sizin şimdiye kadar 
kaç saniye yaşadığınızı söyleyebilmek
t edir. Koynalr Hasacın zihni hesaptaki 
kabiliyet ve sür'ati cidden Uzerinde du-

rulacak bir haldedir. Her hesap mese
lesini 'kısa veya nisbeten uzun bir za
manda yanlışsız olarak yapabilen Ha· 
san, §ehir şehir dolaprak şimdi 1stan
bula gelmiş bulunmaktadır. ·Buradan 
tekrar köyüne dönecektir. 

Elli bir ya§ındadır. Hayatının yirmi 
senesini çobanlıkla geçirmiştir. 

makta ve Südet Almanlarının hakikt bir 

spor yapan Almanların peşine düşen 

Çek zabitasınm metocllan hakkında ta

mamile tenvir edilmeğe hakları olduğu 

beyan olunmaktadır. 

W"' Devamı 8 incide • 
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Avrupanın en 
genç ordusu 

Çek oırcıusu, 
karşı 

Ml!Jllhlfcemeo blır taarruza 
ne yapalb>IBnır ? 

Yeni bir tas/ iye 
Çekoslovakya, bir seferberlik vukuunda 900 

lstanbul elektrik §İrketinin hükfunete 
devrine ait muameleler bitmek üzeredir. 
Nafia vekili Çetinkayanm başkanlr~ı 

altında toplanan iki taraf murahhas ve 

bin kişilik talim .. bir kuvvet 

müşavirleri satın alma mukavelesine gi
recek son meseleler üzerinde mutabık 

katm~lardır. Mukavelenin pazarttSfye 
kadar imzaya hazır bir hale gelmiş ola· 

calmı ıannediyoruı. Satın atma bedeli 
on bir mi}'Otl lira olup y{bde t>e, faizle 
yirmi senede ödenecektir. 

Malilmdur ki İstanbul elektrik imtiya
zı OSIMnh imparatorluğu devrinin mi
raSlanndandrr. Bu gibi imtiyazlar ve iş
letmeler hususunda gerek hnparatortuk 
idaresinin, ve gerek bu idareyle m0na5e· 
bete girişen yabancı kapitalin ıihniyet
Jf'Ji ne olduğunu biliriz. Biri böyle i§leri 

çıkarabilecek 
Avusturyanm Almanya tarafmdan ilhakı Uzerine ~

koı>lovakya ordusu günün mevzuu gibi oldu. Üç taraf· 
tan Almanya. ile çevrilen ve nUf usunun 3,5 milyonu 
Alman olan bu memleketin mukadderatı sık sık ga.ze. 
telerde mevzubah8 olmaya ba~ladı. Son bir iki gün 
za.rf ın.d& Alman ordusunun Çek hudutlarında asker 
yığdığı oayialan tekrar gazetelerde yer buldu. VakıA 
Çekoelovakya muahedelerle Fransa:ta, Rusyaya, KUçUk 
1U1Af& bağlıdır. Fakat Franaanm sözüne ve 1.m7.Ullla ne 
ka.dar riayet edeceği düşUnUlmeğe değer bir meseledir. 
Çekler de bu ihtimali gözönUnden ayırmamış olsa ge
rektir. 

Çekoslovakya da her §eyden evvel istiklfilini koru
yabilmek için sili.ha gUvenınek mecburiyetindedir. Çek. 
ıer ukerl kuvvetlerlnl hazırlamak maksadiyle geçen
lerde bir manevra yaptıla.r. ÇekOl!llovak ordwıu 1920 de 
teşkil edilmi§ olduğuna. göre A vrupanm en genç ordu. 
ıudur. Mazisi ve ha.rb an'&.' ui olı:nryan bir orduyu ha· 
zırlamak için yapılacak ~ iyi ı, manevralardır. 

Tek baıma Çek ordusu mtıhtemel bir taarruza karşı 
ne yapabilir? Alman ukert gazeteleri bu ordunun zaa. 
fma dair sütunlar dolusu yazıla.r yazıyorlar. Onlara gö· 

ancak ecnebt !ermaye ve tekni~nin ba· 
prabile~ne kanidir; di~eri ~yle işlet
melerde tam yahut yan - sömürgelere 
ıw usulleri tatbik etmek itiyadmdadır. 

Arada kaybolup giden ~y. halk menfaa
tidir. Biri, kapitWasyon prtlan içinde, 
onu eenebt kapitale karp koruyamaı; 

<!ileri de onu esasen hesaba katmu. 

re Çekoeova.kyaıım ukerlik bakmım hemmiyetli olan doğnt bir yol temi· da. harbederek askerliğe ahşm.ış 80 
dan coğtatl vaziyeti kötUdUr. Bu nine muvııffak olmu5tur. Bir taraftan bin ki§ilik e!kl muha.ribleri de kat
memleketln 1,000 kilometreye yakm da hUkUmct maden, kimya., ukeri i
mUdafaa edilkek pnfo bir hududu m&lAi fabrikalarını hudutlardan mem 
vardır. Bu hudud memleketin derin· leket lçerlerf ne doğru çekmeye bqla. 
lifine nuaran çok fa.ıladır. (80 • 125 mıetxr. Fakat bıı bir hamlede yapıla. 
kilometre derinlik). Yol!arı ve de~ cak kNay bir itı değildir. PlAmn tam 
yollan ytpılrrken aakerlik durumu tatbikt senelere muhtaç bir !§tir. 
dalına gö7'den uzak kalmıştır. ÇUııkt1 Yukarda da söylediğimiz gtbl Çek 
bu yollar eaki Avusturya. Ma.carlat.an ordusu, harbClen sonra teşkil edilml§ 
ordularmm ukerl lhtıyaçla.rmı k&r11· genç bir ordudur. Bu ordunun :vaziye-

Cumhuriyet hükQmeti, ilk ıfindenberi, 
bütün haklara riayet etmeli nwl 
vazife teltkki etmlpe, halk ve devlet 
menfaatlerini müdafaa etmeli de vaıife
leıinin bqma almJ§tır. Maatees6üf eski 
devirden kalına zihniyeti tasfiye etmek 
.. _......a..kl PY"tıo..tmt.. p.t.. - -

re Verdi. HfikOmet halk menfaatini koru
yabilmek için, ağır fedaklrlıklara da mal 

amıi.k maksaalyfe yapılnu§tı. tfni tcsbit eden ilk kanun 19 mart 
Çekosiovakyad& yqıyan Almanla • 1920 de çıknu§tır. İki senelik askerlik 

rm fa.aliyeti bu memlekette be.o 15e?le. hizmetinin k bulUnden sonra buradn 
denberi olan akalliyetler meselesi çok ha.ıtı.rda 160.000 me,•cutlu bir ordu 
ehemmiyetli bir safha alını§tır. olmuştur. Garib bir tesadüf eseri olnn 

olsa. böyle imtiyazlı firketlerl kendile
riyle anla~ tasfiye etmek ve kendi 
idare etmek mecburiyetinde kaldt. De
miryoUar meydandadır: Onlar, devlet 
malı olduğundan beridir ki vatan yollan 
ohnuşlar, vatanın iktisat, ziraat ve um
ran davasma hizmet eden vamalar hali
ne gclmf~erdir. 

15 milyondan ibaret Çekoslovak ilk Çekoslovak ordusu kurulurken bu 
nllfusu a.ruınd& 3,5 milyon Alman ,-o 

Şehir sularına, deniı fenerlerine kadar 
h".t §eyi ecenbt serma}-esine teslim eden, 
ve paraya ihtiyacı oldukça, onlardan ve
ya onlar delaleti ile istikrazlar yapabil
mek için, mfit~diyen imtiyaz ~tan
mn ağırlasınasma muvafakat eden inr
paratorluiun bize devrettiği müesseseler 
yeni ap1.lara intıbak etmek ve ymi dev· 
Jtatin halkçılık ve umumt menfaatçili~ni 
takdir etmek için pek az hi niyet göster
diler ve hükQmet tarafından vazife yap
mağa davet edildikçe, bunu, dı~. 

haklara riayetsizlik suretinde aksettire
r~, devleti gQya bir itibarsızlık §8ntajı· 
nm tazyiki i~ne almak istediler. Hak 
tfavacılığınm biıe düştüğüntl anlatmak 
ktn u~raştık, durduk. 

lstanbul elektrik şirketi etrafındaki bir 
kaç senelik umumt menfaat mücadelesini 
burada tekrar etmek istemeyiz. Fakat 

700.000 Macar, halkm yüzde 22 ısini 
teşkil eder. Bu vaziyeti karşılamak i· 
çin Çekoslovak hUkfuneti bir ''devlet 
mUda!aası,, kanunu yapmak mecburi. 
yetinde kalmıştır. Du kanunla. bUtUn 
memleket huduttan ~trafmda 25 ki • 
lometre derinlikte bir mtida!a..a. mmta-
kası kurulmuıtur. Bu rnmtakada, ev 
inşaatına., arazi alim sr.ı.tnnma. kadar 
ya.pılacak her iş için askerl makam. 
lardan müsaade almak mecburiyeti ko 
nulmuetur. Bu askcrl mrntaka Bo· 
hemynn.m, SUdet Almanlarmm otur. 
duğu mmtakanm mUhhn bir kısmını, 
Slovakyaıun Uçte ikisini ve hemen he
men Karpa.tlar civarında Ruslann o
turduğu mmt.a.kalarm hepsini ihtiva 
eder. 

Çckoelovakya son birkaç sene içer. 
ılnde epeyce elmendlfer yolu yap~ 
mtf ve bu suretle Prag ile Slovakya 
arasında askerlik nokt.ı.smdan çok e. 

t , • ~ ; : ~, ~ ., 1 r 

YUiyet öyle olmu~ ki nihayet kaU bir - = - - -
wfiyeden gayri anıapa iınk!nı katma- ~aka Ilı kaçakçı 
mrştı. Nafia vekilimiz, sabır il~. sebatla, 
hiçbir oyun ve manevra Jwıısmda ted- O K?YUCULARIM ara ında sakallı 
hirini fa§mlIYa.J'ak, İ§İ takip etti ve niha- ı bır kaçakçının bulunduğunu tah
yet bugOn müjdesini verdifimiz neticeyi min etmemekle ~a~ §~ haberi süt~
elde ettJ. Bu, kendisi için, ve cumhuriyet lanmıza ehemmıyetıne bınaen nakledı· 
hüktlmetl için muvaffakiyettir, ~ftir. yorum. 
Tebrik ederiz. ''Bclgradda çıkan Politika gazetesine 

Bu misal dahi, bütün eskilerinde oldu
lu gibi, cumhuriyet idaresinin en kötQ 
tartlar ve kötü niyetler içinde teessüs et· 

mit olsun, ba~kalarmm haklarına kaı,ı 1 
~ilrmet prensiplerinin dürQstlüğQnQ isbat 
eder. 

Jstanbul eehrl haller, pek az zamanda, 
kendi en yalan ihtiyaçlarından birinin. 
ltevlet eli ile ne kadar kendi lehine idare 
alıınıfuhınu aöretektir. 

F. R. ATAY 

Sofyadan bildirildiğine göre, Bulgar 
gümrük memurları, Bulgaristana gelecek 
uzun sakallı yolcularm sakaltamu iyice 
ara~ırmak için sıkı emir almışlardır. 
ÇQnkQ hudutlardan sık sık geçmekte o
lan uıun sakatlı bir tüccar, ı:akah içeri
&nde sakladığı elmaslarla kaçakçılık 
yapıyormuş ... 

Bulgar gümrüktfilmnin, gazete ~trr
lan arasına kanşan bu havadi!itan sonra 
sakallı kaçakçıyı - ki varsa - ele ge
çirebileceklerine ancak kendileri inana
bllfrler. 

memlekette milli mildaf aa nazırı Vak
lav Klof a.k isminde askerlik aleyhta. 
n bir adamdı. Çekoslovak ordularının 

ilk müfettişi de ]ıfaşar lsrr.inde tanın. 
nııg bir şairdi. Avusturya idaresi al
tında. geçen uzun soneler Çeklere as
keri meziyetlerini unutturmuş. kendi 
ırklarından olmıyan bir milletin ordu. 
sunda çalışmak mecburiyeti onları 
askerlikten 11oğutmuştu. Çekleri as. 
kerlik hizmetine alı§tırmak için 1926 
yılma kadar neferlere intibah hakkı 
verildi. 1933 te Maza.rik (o vakit 83 
yaşında bir ihtiyardı) bir at Ur.erinde 
ordunun öntinde bir geçit resmine iş
tirak etti. Bu tarihte Çekoslovak ordu
suna. te~kkUl etmiş nazariyle bak1l 
blJirdt. 

BugU.n Çekoslovak ordusunun talim 
gl.srmUrş, 800.000 ki§ilik bir ihtiyat 
kuvveti vardır. Buna. cihan hrabl 
esnasında Fransa "e Rusvn. s:ıfların. 

Eskller satıcosı 

C UMHURlYET gazetesi "Kocam,. 
adlı romanını bitirdikten sonra bir 

yeni•ine başladı: Kalb kalbe karşı ''Ko-

cam,. romanı adapteydi ve bu eser iki üç 
sene kadar evvel Haberde nefredilen 

''Kocamla evli de~ilim .. romanının isim
leri deği§tirilmi~ bir nilshai saniyesiydi. 
Yeni roman "Kalb kalbe karşı,,nın 

o kadar değilse de ona yakın bir e.kilik· 

te olduğunu görüyoruz. Kemal Ragıp 

dostumuz adaptesine başlamadan önce 

başkası tarafından yapılıp yapılmadığı

nı sorsaydı çok iyi olurdu. Garip tesa
düftür. Bu eser de (VA • Ntl) tarafından 
gene gazetemizde "Seni Satın aldım,, a

diyle tefrika edilen eserdir. Kemal Ra
gıbm zahmetine yanmıyorum, Cumhuri
yetin bir eskiler satıcısı haline girmesine 
üzülüyorum. 

mak ica.b eder. Sonra yine Avustur
ya ordusunda hizdet ederek talinı 

görmilf 40.000 kişilik bir kuvvetin 
mevcut oduğunu da ista.tistikler kay. 
deder. BUtUn bu rakaml3.r gözönUnde 
tutulursa Çckoslovakyamr. bir sefer. 

ber1iktc 900.000 kişilik talim görmüş 
bir kuvvet ~tkarabileceğlni meyda.na 

koyar. Bu orduya 1926 y& kadar 
Fransa. generalleri erkanıharb rebll· 
ği yapmı§tılar. Çekoelovak ordUFıu-

nun ilk erkAnıharb reisi Fran~ız gene. 

ra.li Pelledir. 1927 de bu vazife yerli 
kumandanlara tevdi edilmiştir. 

Evvelce a.cıkerl talim görmemi, olan 
ve 45 ya§ından aşağı bulunan bütün 
Çekler yavaş yavaş her Eene Uç aylık 
bir talim devresi görerek terhis edi
lirler. Bu suretle Çekoslovaklar mllll 
bir seferberlik vukuunda nazari ola-

rak çıkarabilecekleri 3 milyonluk bir 

ordunun temelini kurmağa çahııyor
lar. 

Bu ordunun teçhf:r.atma gelince, pi. 
yade kıt'alarında 7,9 milimetrelik 
mavzerler, 1926 modeli hafi! makine

Iitüfekler, Şvat.ıloz sisteminde ağır 
rnakinelitüfckler ve havan topları var
dır. Topçusu 1500 parça topa maliktir. 

Bunun yarısı hafif toplardır. Çekoslo. 
vak ordusunda ~00 ağır top ve 200 de 
tayyareye karı;;ı milda.f aa topu vardır. 
Hava kuvveti 500 tayyareden f:eeek. 
ktil eder. Son senelerde ordu kısmen 
motörleştirilmiş, hudutların da talebi· 
mine bqlanmıı;tır. 

~ 

Boynuz 

B UGÜNl\.-0 gazetelerden birinde dik 
kate değer bir haber vardı. Eski~ 

hirde bir kadın boynuzlu bir kıı ~ğu 
doğunnuş. Boynuzlarından biri önde, di
~eri arkadaynuş. 

Boynuzun bir kız çocu~a butunma
ı:ı bir hayli garip olmakla beraber, insan-

lık Alemi bö~·le bir hadiseye ilk defa şa

hit olmuyor. Bundan bir hayli zaman 

evvel Balı~:h hastanesinde dola§ırken bir 
camekan içine yerleştirilmiş hakikl bir 
boynuz görerek merakla sormuştum. Bu 
boynum da bir l tanbullunun başında 
keserek onu sent.leıu boynuzlu dolaoş

maktan Zogordiyos kurtarm~. Demek ki 
ı:onradan bo)'Tluılananlar yanında hilka-

ten boynuzlu doğanlar da mevcut. Bun

tfan kimin memnun olması ıamngeldiif • 

ni elbette anlayacaklar bulunur. 

KURUN 

Zarar göı ecek olan 
Fransadır 

A SiM US ua:ıuor: 

"Turklyenin kendi hudutlan dahilinde 
rıshat yo~ı:rabilmesl için cenup hudutla
rından emnb ete ihtiyacı \·ardır. Türk 
dostlu~unu feda eden bir Fransız manda 
idaresine ı.:ırsı, elbette bu hudullanmııda 
emnil et \·ercceı.: tedbirler isteriz. 

Bugüne kadar cenup hudutlarımızda 
kıtflkcıları bimn:re t'den, !'<Oyguncu şeka
Vflt çr.trlcrlnln caniyane ranliyetlcrinc 
menfnot mukolıllinde göz yuman bir man. 
d• idaresi vardı. Fakat huna mukabil Tür 
klyeye clo t olıın bir Fransa hOkCimetl bu
Jundu§unu blli)"orduk. Ortarlakl fcnolık

lr.ırın mutlnkıı terlrid ~urcıte ta~rırc edilc
'"f"-ltini duşünü)·nrduk. 

Hııtay işinde Türk '°artııtıno cuikıu;t için 
f\ııri:\'f'dekt mıındacı ftfare ile elblrli~I e
""" bir Pari!'l hilkömeti karşımııa çıkacak 
t')urca istikbale ait bütün amiller bir an
~n s~nmo, olur. Ondan 10nra milli cmnf
Y"l ihtiyacı bizi tamamen yeni bir takım 
"a~lfeler ite karşılnşlırmı~ bulunur.,. 

* 
TAN -Çok ağır bir mesuliyet 

yükü 
ÇBKLERLB Südet Almanları ar.asında 

mllıadtmeler oldahuna, Çekoslovak 
uııua 10.000 klılnln ıildh allına olındı6rıu 
M.graf habultrl biltiirdiler. Ahmet Emin 
l'alman "Alman • Cık hududundan ılldh 
ıcıkırdrları gıliuot" dll/tttk ,ö11lı 11a:ıuor: 

"Şakırdıyan 6ilAhlann mutlaka çatı~ma
st lbım gelme!. Fakat bir defa da hiç 
bf'klenrneı bir 111nlyede çatı,aca~t tuto
hllir. 

insanlık, barıeı tehdit eden bir korku
'fll atlatınca ne(es almıya \'akit O]mt)'Or. 
Arkadan diler bir kasırga ıellyor, çatı

)'Or. 
Bu lsllkrarsı7.lıltnı •e emniyetsizliğin a

sıt llmlllnl araştıracek olursak en altır mc. 
•ullyelln Fransa b:ırlclye nezarellne alt 
ol<lutunu f!Örürilı:. Bu nezaret, barı' ôlcü
tlle en berbat bir irtica kaynnğtdır. Hiç 
bir zaman eski belledljtlnl unutmaz. Hfc· 
rlr zaman yeni bir şey öArenme:ı. Gizli en
t,.tka dlpJomaslsfnln en muhkem kale ldir. 
Frıkat işin en berbat tarafı şudur ki Fr:ın. 
s•z hariciyl'sinln sl:raseli. barış ve demo'k
r'lsl ıılyuellnln ma~' esini taşır. Bu mn~kc. 
'Vıılclt vakit p~r.1erf 411s1rtır. tkl ) !i11ü. ri
)'tıh hlr plı1h.tcn beklenebilecek bfilün fe
rolıktarı do#urur.,, 

CUMHURiYET 

Hakkı fetih 
FRM•.'S.4.Slı.\· Ilatauda ve Surluede bfr 

"hakkı fellh,. iddia edcmlucecğlnl 

a1'ulluen J>ı11aml Safa diyor ki: 
"Blll U1' harpde General Allcnbi tara· 

fJDdan isUlA edilen Suriye mandası, ln
sUtere tarafından Fransaya bir &illıh ar
kadnşlı~ı hediyesi olarak -çcrildi. Hııklkat
t", ıarert her milletten far.la bcnlmsiyen 
Fran5a, b(b'ilk barbde, kendi toproklan
n\n dı,ında tek bir askeri muvatrakiyet 
kunnnuş değildir. Kaçıncı dera olarak 
Parb kapılarını dayanan Almanları Frnn. 
sıı toprAklarındın ıtıfarı çıkormnktnn 

btşka Frnnsa lehine ka)·dedllecck hiçbir 
zıtrer yoktur. Halbuki büyük harp sadece 
bir mOdefaa harbi deilildl. Milletler dOnyn 
haritasını kepdi mitil menraotlerlne söre 
değiştirmek için, yakında •e uznklo her 
hududun OstQne saldırmışlardı. MeseJA 
Pranae, dononmnslle, Çanakkolenln ka
pılarına kader dayandı. fakat müttefikleri. 
le beraber ıerl:re d6ndll. 

Fransa kendi toııraklımnı da AlmanlD· 
ya a"'ı tckbaşına mlldafoa etmiş def;ll
dlr. Miltteflklerlnln vardımı olmasal·dı, 

Fransız ordusu Parlsi Alman çlzmclerln
don kurtaramazdı. Din sekiz :riiz :retrni~ln 
tckerrUrüııe mani olanlar, Fransızlar de-
111. mUttefikleridfr. 

Surh·e mandası, Bilyük harpten sonrn 
1ng!ltcrcnln Fransaya ny:ı.k tert olarak 
.,erdilii bir hahşl~dlr. Ru koyu milliyet as. 
rıncfa, kan dökUlerek tstil& edilen mem
Jckctlerln hile mllll hakimi ·etlerini istir
dnd3 hoktı olnnık ı;ahştıklan g5rülürkcn, 

Fnınsanın, ü!'itnnrle hiçbir hakkı felhi ol
mıyon diyarlarda blllı bir fatih ı;ururile 

dolaşma'>ına şaşılır. Runu kendisi de ant:ı
dı{h için Snri)•eye sahte bir hliklll ,·er-

mc~e razı olmuştur. F41kat kail surt-llc an
ta~tıiı kf Fron!lantn her ~zQ. her hareketi. 
her nıfl Jıibl <:ahle! nıınun h:ıkikl11inf n
nvnn ''e hulal'A~ına dn 'IÜnhr nlmıv:ın kuv 
.. em bir Arap nas)·onafüml çoktan doğ. 
mnştur biler.. ~ -
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Lll'lta daic 
Yine "argo,, 

V AZI diline argo kelime ve ta. 
birlerinin alınıp almamıyaca

ğına dair münaka§alar hala devam e
diyor: hem gazete sütunlarında, hem 
de • daha ziyade - şifahi olarak ... 
Doğrusu son zamanlarda. çok nazik. 
leşlik ,kelimelerin bile asilini, efendi
cesini araştırmağa bakıyoruz! 

Ben fikirlerimizi, hangi kelimelerle 
olursa olsun, söylememize taraftarım. 
Geçmiş asırların en büyük muharriri 
diye tanıdığım Montaigne (Evet, ne 
yalan söyliyeyim? onu Shakespeare'e 
de tercih ederim), kitabının bjr ~erin. 
de der ki: "Si le français n'y suffit, 

que le gascon y aille!'' Yani: "Fran. 
sızca k§fi gelmiyorsa, korkma, gas· 
konca da kullan!" Montaigne'e göre 

fransı::ca,, asalete henüz eri3meğe baş. 
Jıyan yazı dili, gcıskonoa dediği de hal
kın dilidir, nereden gelip ne "idükle. 

ri'' belli olmıyan kelimeler! Fikrini a
çıkça, kolayca söyliyebilmek için onla
ra başvunnağa. da razI- Ben de, icab 
ederse, daha renkli ve daha canlı bu. 
lJırsam, argo'muzun kelime ve tabirle
rini kullanmaktan niçin çekineyim? 

Fakat anlaşılıyor ki bizinı arkada§. 
larm hepsi argo kelimesini aynı ma
nada kullanmıyorlar. Geçen gün bir 
muhamrimiz "mızıkçılık" tabirini 
kullanırken: "Az kaldı kalleşlik diye
cektim, fakat sonra argo kullanıyor. 
sun diye hücum edeler,, diyordu. 
(Gazete şimdi yanımda değil, hatı
rımda kaldığı gibi yazıyorum). Hal. 
buki "kalleş" hiç de argo değildir, lu-

.. gattır; bilakis "mızıkçı" argo'dur
Ancak "kalleş" te aaha. çok hakaret 
vardır. Biz de ekseriya argo diye kü

füre, hakarete, ağız bozmağa diyoruz. 
Mesela, tamam yazılması adet olmr. 
yan ''B .. " kelimesi, belki en büyük 
hakarettir ama hiç de argo değildir; 
pistir, çok şiddetlidir, terbiyesizcedir. 
Fakat ·•yan çizmek, kodese girmek, 

afili,, gibi kelimeler argo'dur; hiç bir 
i~rcnr,.Iikleri de yoktur. Aslı itibarile 
zu-ıncdedm egoiste, vanitcııx manala
rına gcl~n "enayi" l!elimesi de. bilhas
sa halk ağzında, eski ta.birlerle kül· 
hıanbcyleri,, tulumbacılar ağzında do. 
la§tığı için • argo sayılabilir. Ama ne 
kadar güzel, ne kadar beliğ kelimedir. 
lcabmda onu kullanmaktan niçin çe
kinelim? 

Biz, yazıya ulu orta küfür doldurul. 
sun demiyoruz. Dostum Cemal .ı. ~ adir
in zannettiği gibi de: "İ;isiniz inşat. 
lah!" diyenlere, bayağı kibarlık etti 
diye, ate~ püskürmeğe, burnumuzdan 
solumağa kalkmayız (Ama karikatür 
güzeldi). Ama: "Bendenizi, afiyet ha
berinizi vermekle şad eder misiniz?,, 
diyenlere - ibunu sırf şaka için söyle. 
miyorsa ·elbette kızarız! Çünkü o a. 
dam halkın dilinden, herkesin dilinden 
uzaklaşmakla kendisini incelmiş zan· 
neder; k"ibar'dır, yani asaleti zevahir. 
de arıyan adam! 

.Arg'o kelimeleri çok kullananlara 
gelince: onlar mahsus yapıyor; üze
niyor. Mahsus yapılan, ü.zenti olan, 
mihanikilesen her şey de elbette çir. 
kindir. Iş, tercüme etmeden yazmak
tır: aklımıza gelen kelimelerle, her 
şeyin ve mefhumun asıl kelimesini 
arıyarak ... Yoksa kibarca'ya. terctime 
etmek gibi argo'ya tercüme etmek de 
elbette gülünçtür-

Nurullah ATAÇ 

iş yerlerinde 
teftiş 

İstanbul iş bölgesinde önümüzdeki ay 
umumi bir teftiş başhyacaktır. Bu tef
tiş işi hakkında talimat almak üzere An
karaya gitmiş olan iş dairesi bölge amiri 
bugün şehrimize Clönecektir. 

. Haziran ayında yapılacak olan teftiş 
ış kanununun geçen seneki tatbikatının 
neticclerini anlarnağa matuf olacaktır. 
AYnca, iş yerlerinin kanun hükümlerini 
ne §ekil de yerine getirdılderi de tef errü
atile tesbit edilmiş olacaktır. 
Diğer taraf tan müesseselerin ayın on 

beşine kadar vermeğe mecbur bulunduk. 
lan beyannamelerin tetkikine başlanmış
trr. Bu beyannameleri kanuna göre dol
dunnıyan veya henüz Yermiycn mGcssc
scler tcsbit edilmektedir. 

'\1, 

Dün, Balaf!a iki ~ çökffl- KcsmeTcaya ~mahaız:s:n~c;. H~mam ~uhiildin sokağında'lci 46-48 numaralı MürettW Ntya::iyc ait i10i Tiatlı Oir ev w PünUfı ya. r 

m!!a:ı- ~ynı soka~la Tatlı Mcnba so~a~m.n.. .?ı~l~§~gı lroşcdek"ı f 1ıumaralı hamallar kahyası Omcrin dört katlı yarı~ab bir binası tamamen yıkılmıştır. 
Çokıil11tü ba§ladıgı sırada etraftan goruldiıgu, 1çuı tçcrdekilcr haberdar cdilmi§ ve bir scıthımaiZ ı1zerüule bulunan iki ev içindekiler çıJcar çıkma::: bil~ 
bir gürültüyle r.ökmii§tür. . 

( SEIHiilR.DE VE IMllEIMILIEIKElTIE ]' 
Bira fiyatları yüzde 
yirmi ueuzlıyacak 
Yılbaşından itibaren bira imal etmi

yen Bomonti şirketinin stoku tükenmek 
üzeredir. 

Beyaz bira istihlaki siyah biraya nis
betle dörtte üç nisbetinde fazla olduğu 
isin evvela beyaz bira bitecektir. Bunun 

için, fıçı ile beyaz bira satış ve tevziatı 
semtlere ve dükkanlara idareli bir şekilde 

yapılmağa başlanmıştır. Piyasada daha 
yedi sekiz ay kifayet edecek şişe birası 

v~rdır. Bununla beraber şişe birasının 

satışı mahdut olduğu için iki ay sonra 
- sıcaklar doJayısiie bira istihlaki arta
cağı cihetle - fıçı birası mevcudu kal
mıyacaktır. 

Bunun İçin Ankara bira fabrikası, 

memlekette bir bira buhranı olmamasını 
tcminen tam randımanla imalata başla
mıştır. Fabrika şimdiye kadar ekseriyet
le piyasaya şişe birasını çıkarıyordu. 

Şimdiden sonra küçük ve büyük fıçılar 
hazırlıyacaktır. Aynca fabrikanın Hay
darpaşada yaptırdığı büyük depoqa stok 

Edirneye grupla 
seyahat 

•• 
Ucretlerde fevkalAde 

tenzllAt yapılıyor 
Devlet demiryolları idaresi, Avrupa 

hattında seyahat edecek ve Edimeye gi
decek gruplar için, şimdiye kadar mem
leketimizde görülmemi~ derecede tenzi
lAtlı bir tarife tatbikine karar vermiştir. 

Devlet demiryolları idaresi Avrupa 
hattını şirketten alınca tarifelerde yüzde 
80 tenzilat yapmıştı. Şimdi takarrür e· 
den esasa göre en aşağı on kişi seyahat 

etmek veya bu ücreti vermek suretile 
yapılacak seyahatlerde mevcut tarifedeki 
gidiş ve dönüş bileti ücretinin yalnız gi
diş parası alınacaktır. Bu suretle tarife
de yüzde 50 daha tenzilat yapılmış ol· 
maktadır. Bununla tenzilat miktarı yüz.. 
de yüz otuza çıkmaktadır. 

Bundan başka grup şahıslan miktarı 
21 kişiye baliğ olunca bir kişi ücreti ten
zil edilecektir. Büyük gruplarda da her 
yirmi bir kişide bir kişi ücreti alıruruya
caktır. 

Her gidiş biletinin dönüşü iki ay için 
muteber olaca~ı gibi yolculara diledikle
ri istasyonda inerek, iki ay geçmemek 
şartile istedikleri kadar kalmak hakkı da 
verilmektedir. 

toplanmağa başlannu~tır. Diğer büyük 
şehirlerde de birkaç ~ kifayet edecek 
büyük stoklar hazırlanacaktır. 

lnhisarlar idaresi bira imal etmek hu
susunda bir karar vermemi_stir. Bira i
malatı hakkında mütehassısların yap
makta olduğu etüdler neticesinde bu hu
susta icap eden karar alınacaktır. O za
mana kadar memleket bira ihtiyacı or
man çiftliği bira fabrikası tarafından 

temin edilecektir. 

Bundan başka, inhisarlar idaresi, bira 
fiyatlarının indirilmesi işini bugünler i
çinde bir karara bağlıyacaktır. İdarenin 
938 bütçesinin Büyük Millet Meclisinde 
müzakereleri sırasında biranın ucuzla
tılması hakkında bazı mebuslar tarafın
dan ileri sürülen tahminleri de nazarı iti
bara alan inlıisarlar idaresi Orman çift· 
liği bira fabrikası ile bu mesele üzerinde 
müzakerclerc girişecektir. 

Bira fiyatlanmn bu sene içinde yüzde 
yirmi nisbetinde ucuzlatılabileceği umu
Juyor. 

ispanyadan alacağı 
olan tüccarlara 

tedlyat 
Cumhuriyet Merkez bankası ihraç ta

cirlerimizin İspanyada bloke kalmış olan 

paralarının İspanyanın bankada mevcut 

blokajından tediyesi işine haziranın ilk 

haftasında başlayacaktır. 

Tevzi edilecek paranın miktarı 400.000 
Türk lirasıdır. 

o 

Mareşal Fevzi Çak
mağı o teşekkürü 
Ankara, 21 .(A.A.)~ - Genelkurmay 

başkam mareşal Fevzi Çakmak, 19 ma

yıs gençlik ve spor bayramı münasel» 
tile yurdun her tarafından aldığı tebrik 

tel \'C yazılarına karşı te~kkürlerinin 

Anadolu ajansr vasrtasile iblağını rica 
etmiştir. 

ladığı bu f cvkaJade tenzilatlı tarif enin 
tatbikine hazirandan itibaren başlanacak 
tır. Tarife muayyen bir müdde le tahdit 
edilmiş değildir. 

Tenten amca 
Devlet c.~rniryolları idaresinin hazır- IJ< e 0 ebe k a ır C U S U 

Orta mektep
lere muallim 

Maarif vekAletl bir 
imtihan daha açıyor 

Maarif vekaleti ortamekteplerin mu. 
allim kadrosunda mevcut bulunan ve ye
ni açılan mekteplerle gittikçe genişliyen 
münhalleri doldurmak için bu sene An· 
karada Gazi terbiye enstitüsünde mual
lim rnekiebi mezunlarına mahsus imti
hana girmek üzere yapılan müracaatleri 
dahi bu işe kafi görmediğinden 15 hazi
randa İcra edilecek bu imtihandan baş
ka bir de !stanbulda imtihan açnıağa 
karar vermiştir. 

l Eylul tarihinde üniversite konferans 
salonunda başlamasına karar verilen bu 
imtihanlarla ortamekteplere türkçe, tarih 
coğrafya, riyaziye, tabi iye ve lisan ders
leri için muallimler alınacaktır. lmtihan
lara dört, beş ve altı sınıflı muallimmelc .. 
teplerindcn mezun olan, iki sene ilktnek· 
tep muallimliği yapan ve ortamektepler
de muallimlik yapmak vasfını haiz olan
lar girebileceklerdir. 

imtihanlarda kazanan muallimler ev
vela ortamekteplere muallim vekili ola
rak tayin edileceklerdir. Bundan sonra 
gösterecekleri liyakate göre kendilerinin 
terfileri yapılacaktır. 

Bu sene açılacak bu iki imtihanla or
tamekteplerin muallim kadrosu tama
men dolmasa dahi münhallerin azalaca
ğı ümit edilmektedir. 

Bu sene meyva az 
Bu sene havalar fena gittiği, bilhassa. 

ilkbahar bir kış havası içinde geçtiği 
için yemiş istihsalatımrz ümit edildiği 
gibi olmamıştır. 
~ sene bu ay içinde çilek hem bol, 

hem de ucuz olduğu halde bu sene piya
saya pek az mal gelmiştir. Bunun için 
çilek fiyatları yüksekliğini muhafaza et
mektedir. 

Vakitsiz yağan yağmurlar ve güneşsiz 
devam eden uzun günler yüzünden diğer 
yemişler de yanmış ve çürümüştür. Bu 
itibarla bu sene erik, şef tali, kiraz gibi 
meyvelerin de az ve pahalı olacağı anlaşıl 
maktadır. 

o 

Yoklamaya davet 
Sarıyer askerlik şubesinden: 
Y cdek subayların senelik yoklamaları 

liazirtının birinci gününden 30 uncu günü 
akşamına kadar yapılacaktır. 

Bu müddetten e"'·el veya sonra bizzııt 
Yeyahut yazı lJe müracaat edenlerin mü
racaatları muteber olmadığından bu gibi
Jcrin de 1076 sayılı kanunun tayin ettiği 
yukarıdaki müddet zarfında müracaatları 
Jllzımdır. 

................................... 

Bu yıl meyva az 
olacakmış 

Çiçeğin seyrini, meyvenin de yemesini 
severim. Güzel vişneleri olan komşunun 
anlattığına göre, şu son yağmurlar epey 
tahribat yapmış. Geçen sene elli kil~ 
fazla olan 'i§lle mahsulünü, bu yıl ya
nsından noksan tahmin ediyor.. Kom
şum ile beraber bizim köy halkı, meyve
ye pek o kadar para vermez. Bah~eleri
mizin iyi kötü birkaç ağaç eriği, kirazı, 
inciri vardır. Biraz meraklılar küçücük 
bir de bağ yapmışlardır. 

Fakat, bana öyle geliyor ki, İstanbul 
şehrinin surları İçinde yaşıyan hemşeri
lerimiz için meyve bolluğu ve meyve sı
kıntısı pek o kadar hissedilmez. Çünkü 
onlar, meyve madrabazlarınm esiridir
ler. lstanbula meyve gönderen Mannara 
sahilleri ve lstanbul civan bahçeleri ile 
bağlan da bu madrabazların sömürgele-
ridir. . 

lstanbulun, su, et ve ekmek meseleleri 
ile beraber meyve meselesi de çok eski 
bir derdidir; eskiden belediye işleri jlc:_ 
~ İstanbul kadısına Divanı hüma
yundan gönderilen şu hüküm bunun can 
Jı bir vesikaSidır; ifadesini biraz değişti
rerek naklediyorum: 

·1stanbul kadısına hüküm ki: .... Yas 
meyve ile lstanbula gclen gemileri bazı 
kimseler k3r§Ilayıp iskeleye gelmeden 
getirdikleri yemişi kendileri satın alıp 
adalet ve kanun üzre halka ve pazarcıla
ra taksim ve tevzi ettirmezler imiş, şimdi 
sana emrediyorum ki bundan sonra yaş 
meyveyi halka ve pazarcılara adalet ve 
kanun üzre sattırasm; ve gemi reisleri
ne bu hususu muhkem tenbih ve teh
dit eyliyesin!,, Sene hicn 968 

Evliya Ç.elebi on yedinci asırda İstan
bul ve civarında büyüklü küçüklü 43950 
taiıe meyve bahçesi ve bağ kaydedi· 
yor '(?) Her bağda birer adamdan, İs
tanbul bahçıvanları ve bağcılar 43950 a~ 
dam edermiş ama bazı bağda beşer onar 
adam varmış, binaenaleyh Esnafı bağı
ban pek kalabalık imiş, lstanbulda bü
yük esnaf alayları olduğu vakit. pürsilfilı, 
ellerinde ~ g\uı kazmalar, çapalar. 
yabalar, beller, ve başlarında teller, ça
pa taraklar, testereler, keserler, türlü 
türlü bahçıvanlık aletleri ile alay göste
rirler; önleri sırada bostan ôolaplanna 
mahsus kınalı Siğırlan sürerek: 

''Uha!.. cliM babamt Allah Allah rah
met ver! Yft mevl~ bereket veri .. Ya 
Mevla kuvvet ver!..,. 

Diye bağrışırlarmış. 
Yaş meyve, yalnız bir ağız tadı, çerez 

değildir. Baş gıdalardandır. Bizde eski 
bahçıvanlar gibi daha şimdiden bağrışa
lım: "Y~ Mevla! madrabazlara insaf vre! 
Madrabazlara merhamet ver! .. ,. 

Reşat Ekrem KOÇU 

TOrk borcu kupon 
bamlllerlne tedlyat 

Düyunu umumiye meclisi eski Osman
lı imparatorluğunun taksime uğrarnı~ 
borçlarından mütevellit birinci Türk bor
cu hamillerine yüzde 7,5 faizli kupon 
bedeli tediyatının yarın sabahtan itiba
ren dolar mukabili olarak Türk lirasile 
Tütkiyede tediye edileceğini tebliğ etmiı 
tir.Bunun için yarın kupon başına 0,7346 
dolar mukabili olarak 92 kuruş 98 san-

' Lu tf cn sayfayı çeviriniz) 



~ 

• .lh111u~oll11nıua yeni Trak npuru 
lilllllıa • ~ .. •ellileri hamilen lllu
-.,.,. 1Qlmfllr. 

• Topçq atıf mlktebl, Bakırköy açıkl• 
nm lonacak cltmls bedeDeriae bl'fl ya
na alır topçu endaht tecrübeleri 79pacak 
ta 

• • .... açılacak olan ilkmektep ta
ı... ....-nnın ncretleri tayin edilmlt
llr. a ter llD sürecek Kmltoprak, Eren
-.,.....,..., Y..ıJkly Ye Sile kamplanmn 
lntll K 30, 1torya •e ı-.ndik kampları
ma lcntf ıe llndır. 

• Gtoahnlbadlller komlS)'OllWIUD eW 
ldflyi aulm lcacll'OMI dokllZA indirilmekte. 
dir. Komis} on reisi, eski maliye nazırı 
hı"k NGdet lu ı.ı talırfnen yııpmalı ka
bul etmiŞtir. 

• Bakıd6,-Je Y ışllkiv araaındaJd meş.. 

hur Aynnıama çHlliiti 80 bin liraya hQ
kQmetçe satın alınacnktır. Burada bir süt 
fabrikası kurulması muhtemeldir. 

• \lııinnlte aıkarli.k kampları bu sene 
dit Yechlr Subay nltttfund:ı ynınlacııktır. 
'ftfefie ftç kamp devresine ayrılmıştır. İlk 
devrenin baflangıç tarihi 20 baıiran, ikln
el Mrelıla ıt temmuz, ftç!lncit devrenin 
s.......-. 

• Eskişehlrde bir kadın iki boynuzlu bir 
Clftll dolUnmıJtUr. Cacuk ölü dolmuştur. 

• İltaabul uııa1iailerinden rnilrekkep 
bir heyet bu hafta içinde Ankaraya gide. 
ciltli-. H'eyet Anlmada nıuhteıır işler et
nlftnda !8mı~d'• lnllnnacak1ır. 

• •anhl 14;1nd llloiul t.khest, ·ders 
--.m mlnu.beW!e,. ll8n kı~ lllestı salo· 
_ .. lihel )lr müsamere •ermiflerdfr. 

• Eskişehir i!!tasyonunda bir kıız:ı o1-

muş, sekiz yaşınc,la bir kız çocatu la.llr 
toplamak llzere demlryolundan ~ 
maneTra ~INID vqonJana alh•d9 b:lılnlr 
ölmllştür. 

• Cnnersite yabanet ctmer mekttltla• 
bu seae yaub imtihaalM'a 2218 talebe .... 
nilf. bonı.rdaa MI 11 IDllftffak ah • 
tır. 56.Jiye ıtren 1993 Webedea 2711 • 
19Çmif, 207 ıi ikmale JrııbMfbr. 

• Bolunun Sılırkuyrulu k6)'ilnde eıknn 
bir JaDfln on yedi evi yıkmıttır. 

• M6ıta dalalayına sancak ••nH md.. 
nsiml dtin 79p1Jmışhr. 

DJŞARDA: 

• B1lllU' tnh milll mecJilhl. art ... 
Jik bfr fulleden ııean tlc;llbca lollma ...,. 
resinia Cnkaüde celsesini :pna aeacıık-
tır. 

•İrlanda hük1lmeti ln,nb. lrlanchı nn~ 
la~ması mucibince !ngtltereye •erme~ c 
mecbur 9lduğu 10 milyon sterlinı llnısı

nı lednrik için pazartesi günü bir fstfiraz 
açacakllr. 

• Banelonadu. çubuk halinclll 20 \ıon 
altın ve gilıbfışil .lamU 20 i:-yoe Fraa,;ıı 
hududunu mecmlıtir. Praans lilümirolt 
bunan Franat• topnkleaıı•• linMeİlle ........ 
saade eylemiştlr. 

• İngiltere ile Meksika arasındlıkl Cllrı-

Türkiye 
Blltla yakın .. rkta 
Bir sulh imilidir 

Loıull'a, 21 (A.A.) - Aaadolu .A
janamın Jauauat muhabiri blldfrf1or: 
17 .,,... parti içeta ... ..... 
kil c.ı&ı Ba1ar tarahlaüa ıattlaa 
be70at bDtlA tasııts aautelerl ta. 
rafmdaa al&ka ile JsaqrJalU&JllS. 

Ganteleria bir ıa- tnpa. • Tilrk 
domtluta etnfmda mltılHlar T• 
teflllrlel' ••lntmlllıı&. h otiale-
4a olana: Taımtm ....-utt 'Mraa
bl.U ~ MHıutl1d• -.ı
~-Jarda •• btltan ,-alrıa tarkta bir 
ınllh ft lt1ltb &Dllll ......... tH .. 
rtls ettlrcUktmt llOllJ'S TIR~ Mıo
meGıle H •Ntle aaJl Mr ,..,....._ 
bulundutundan dolayı Bt1J11k Brl
tanya hükdmetinin hareketini takdir. 
e&•ılltıe • aa~~ M&IH 
lenm" tlan tu mtızakerelırln tn,._ 
me ile ftrklye aratnıclatı lyt mtt. 
11aset>etlerl bir kat cfaha kunetleıı
dfreceflnfn muhakkak bolundufanu 
lıtve etmektedir. 

i>mllttk rnh191betl~in ialUlaı Qaerhıe 11• , ____________ _ 
giHz elçi~I dün Ne•yorka gitmek Ozar-. 
Mebikadaa aını...-.r. 

• Aımcrlh mıileumhnl'lf :Rtine1t )'t'ni 
barp 18mill!rl lıpn fcll pulanumlodbıı 
yeniden 23.875.000 dolat fe•lallde fahgi
sat hıtemf~tfr. 

• f ranın Londra eJçi&i SOheyll barlch-e 
nazırı tayin olunmuştur. 

CeUll Bayarın ............. 
bedlıesl 

Bugün SARA V sinemasına 
P:JinU ft ailı:el 2 film biıdeıt cCSrlinli.z. 

il,111 -1111 '1~11 • Namus Lekesi 
Jl'ramaca .azuı film 

MYRNA LOY" 
ROBEllT MONTGOMERY 

• 

Mükemmel bir dram 
VJCTOR FRANCEN 

SESSUE HAY AKAWA 

lılrlılmdııın 

Suvare a 1 /2 da her iki film birden 

Yolculara gümrükler
de gösterilen 

kolayhklar 
Bir ,ok gar() memleketlerinde meveut 

otmııan kolaylıklar blztle Beyyablar 
tçln ibdaı edllml.ftlr 

Anbra, Z! (A.. A..J ...:... GUmrOJderi. l&rmda yapılmaktadır. Bu 11Jonlar it-
mime yolc:Wan. karşı kolaybklal' ıa... leriA ea. çabak ve kola.y lair auntte ya.. 
tll1lmıl!lt ~ w ı•P ..sa wkl. pılmumı Minin.. edıe-081' ttldl 'V• pıt• 
lltflloe ÇPJI allı bir. ...ete ll!lla e- larda. tUJıl ve ıalah edilmiftir. Bilhu-
dilmektedir. Bu huaUılta incelemeler aa. Gaılaıt& ve İzmir ıolcı.a Almılan 
,.,_ An•aa ..... ıwlwairlertn.. yofoular& sıkıntı vermi.yeeek 11&1rette 
da tirinJa Ulldhtı iılUDeslıd mem .. tevsi ve tanzim tdifıniPJr. 
nuniyeile netredlyoruz: latanbul ve hmir liman1uam ve 
ı - 1499 aydı gttmrttl tlı'!teai Jia... bu lima.ıılardaki aıııbar ve ..tnpola-

Çinliler Japon zafer· 
lerini yalanlıyorlar 
Muhtelif noktalarda Japonlar 
mağlup ve ricate icbar edilmiş 

Baıvekil cew. Bayana. BaDcmma Jet;. 
man y\lrD ve DoiamPtı klüpl.nae "h
diye ettJii iki tarpi Jdüploe tellim edil
miftir .. 
~ aene kürek ft: ~ birinciliJI. 

llrilD ~ ilrincill ... Billldirma
lllar, bu lllJeki yelkm Ylftllarmda iyi 
mtfat aJilllk Jçin antteomantıra: ba§la. 
ıqlanür. 

mnnı fk yabaılcr tlllleterdtm pim yoı. ım idaresi hus\111 Oir kuUDU.. ı.tan.. 
cularm kullamlmıı ve ktı"*"ı!nriuw• bul limau illetmeaiu dev.re•11lmlt ve 
.cır ..,.r.nıaa ,uı.a DRllıl&lr ta • bu devir meyamda bamalkk iti de 
•• •ıtır. llli1buM llrgot prp mem. bu idareye intikal •tmletk· O w.kit.. 
~ ~ ,um~ teııberi yolcularm ve~ va
...,.. ollıR mtl ..,..... madlıJc tat.. pul"lardan iadirilmeai itleri bu idare 
"ilik ~- Ba •n1eltltlerda tarafından memnun edici bir tüilde 
JruHand•ıt .,. kull•nlmam• pıp ... ıalah olunmll§tur. 
JPalannm teıfriki içi& J01cu1ar daha n- Bu cUmleden olarak tımiNe kayık. 
u muayenelerden pçmektedlrler. lat kaldırıfarak ecnebi )l.Olculan tqı-
sıme 1.0lcuf&rm ben.berfnde ptJr- maya JJiahsus iki motarbot al"'"Rf ve 

Martılı D8 Londoftderi"alu dikleti etYllU'l!l p1ua1arma &it olma. yerli yolcuların da. vapurlara barda 61 
at lrlttdıi-. J:tyaııın mUatamel okJuia. den §artlar tiz.erinden cUmrUk Ware-

iaealı llıetfae. bir Jllaa aa fitpeta :meefsımlyet yoktur. ı.t1JP1 aUıin muvafakati ile hiçbir cDmrUt Bankov, 21 (A. A.) - Cepheden l ÇiA ll&raqlbı m.ümelllili bulb p .. 
plcbrlnaparlan, Japoa. Oldaaunmı Rtıeeilere yqtıiı beyaııatt. SUleWll 
Tbpun'mı ı.mprye V9 Eiaılpm\Dl ifpli baaık.ındaki Japon wblijlerllı.i 
limaline dOjru Jllptlfı ifal hareketl~ k.,t.~ ifı..,.._ ~ .-.a -.. ..-m 

reımi üvllmDı • D&rtI ancak eşya yolcunun ~lııerinde kontrolüne tibl olmadan dofnıdaıı 
Geçaılerde Loadıada ıbüıük bir balo p(meyip ayn pörUdlll 11U6de a- dofruya kai'aya çıkınalan temfıı edil. 

...... Bq. t> ... !>darı ıMa tııütüD 119' 7 z 1 1 ndlt&'. 
ilim kannrş ordugımn twı ey.mm~ • :arcn ın · aa mm c fiıOO billWiau. zetetcr baloda bulunan kıtıar kadınların' Dlf!r taraftan tarife kanununun 7 - Salonlarda hamallar li.man it-
tıedir. ğuııu beyan etmifijr. Muharebe hal4D 

Tangaum .. Juad& l.tvl8J\C iıtu. SUIOv'm garbmd• devam ebDeldiedir. 
yonuna kadar ilullyen. 2>9 ki • 
lilik 'bir Japon kunet.i Ç1n müdaf aaaı 
lla AqJlatınlf ve yapan kanlı bir 
muJıarebeda; m diiaman 700 ölU 
bıraiarak pri felrilmi9tir. 

Honan'da Lungat demiryofu mm.ta· 
kumda Japonlar Lcmgfan istikame. 
tinde nerlemefc çafilıyorlar, fakat 
bu ~!eri altfnı bırakıtmı§br. 

aiydilderi elltisellri: UIUD ~ anlat- yelculv hakkmda daha mU8aid vasi. letmesi idaresi ta.i'afindaa mkı bir 
tJlar. Bunlar a..na bir Jaab1r Gak na- ~ ~ icia 1* tMil pndell de kontrol ve intl.7.am. altına alı•nı ve 
an dildratiı celbatti. Bu haber, dlıima p -..ıanmaktam. yolcu eeyalamuıı fik!yete meydan 
elbiseleril9 tanppn Marftil Ji>ö J..mkni 2 - 3152 111.yılı ve 16-4-931 tarilll Yermiyecet bir surette na.kir temin o
deri'nin 0 ak§alll baloda üzerindt blgtaıl bımnla tarife kanununda tadillt ,a- JunmuJtur. 
bap Arabesk tayinat bulunan pyet P11ank lleJYlh'ırm bbadlklerl otomo. 8 - Yolcu salonlarında ıflmrllk ı. 

1111,.. tanue "Ve< dijer DM» n.t&luL d&resi tara.fmdaır milnavebe ile daimi 
ince bir iptk çorap IİYDÜI ol'cfulU idi. 1-h ııa1dt V81fttal8rftıda hlUl!al! eş- ı1ll'efte memurtubnlundurulal'lk yol· 'fan&pna cenuptan tehdid eUa. JL 

pm frlruı ise muharebe qhaamda 

.,., öBl ve ıs tanır, :20 eeir bıraktık
• 90DI'& Bi.ntuku'ya. ricat etmif -
tir. 

Çin kuvveUerWıı Saı:ı Dllhirdm 
bir taarruz yapnaıın ihtimaline kar

. il Feııaide bulunan Kaifengu Japon
lar liddetle bombardımana. lqlımıı. 
Jaı'dı:r. 

'Jafııl liı ilim: J.farWiiD çıaraplarmı yaya, matbaa ve yatak e,yasr, kıw. euJmoın giindüz v~ gecemn her ll&tin
yakmdan muaıea etmmiı olduiu için ping ve 1p1ır ~ llftrkiye turing de IWiimik muamefelerfııiıı yapı!nıaaı 
bu Arabesi süslerfn ~ ne suretle ve otomobil klübUnibı veya TUrk b'fa &emin ahuımqtar. 
._. Gldula.a ildr•"'lmi_.. 11Uırmamı11n ftfaJetleııf lltın6 ımm.k· Yolcular için bunlardan bqka daha 

:em.; 1fiD1 _.. ..-ıllr ı. llllbsl kat muaık bahfNinı. ve tvizme hzı fUmrt!k koJaytıHin tatblt edJJ~ 

K 
taaJ:ıill ettila. Bu. talbila atll haherdln atfteaDfk propaganda malZemesi Te melt bre yeni tedbirler almmak fçin 

iz 88 n'at sergls· l daha. fula mım:ak ~ Maü ef• matbu e'n'ak hattında da kat'f muaf- ~tlere girllftmlttfr. Bu .b. 
lendikten soma kocasiht ı.etaber balayı tk hlNI ohmnuqtur. ihr bmm eey- bbler neticetendiğfnde derhal tatbf. 
seyahatini geçirmek için Çine gitmftll. JUW tçta MJrlUr keta}kld .. temm ima reçffeeetttr. 

dftn aeıldı -·-Çlııll ..... m ... ~~ .... ,..ı-..neg!M ... 
oıtlanna Dövdürdükleri fııiMlialue .. yi- ,.ıaı.... moallıitali fltlt ... edebilt. 

Başvekil sergiyi gezerek genç :::::s;:r~u:ı:.: ::-ı~ı.::==~:.: 
san'atkirları tebrik etıi ~ ~ •••• 80Mt :·:.;;;:~:.":~ 

ADiara, '2 r (A.A.) - Ankara serıt 
..ma'c tertrp ec;liTm.if oWı "Xi% enatitii
ferf n tlaaat oiullan,,.. ser&iai bqilıı a
pfnqtır. 

Asıfıı merasiminde Büyük Millet 
Keclial rdii AbdUlbalik R~ Bat
fdil' CeW Bayar .. M'aaril Vekili Saffet: 
~rlbn ile difer vetiller, m~·uaıar, 
kordiplomatik, Maarif Ve-Jdleti ertdm 

" kalaba1* bit clıwetti kUtlal. !mır bu. JN ıeeimdeD 1ıtaD«friı için PJllt kaim _._ MCuıe\ 111 lıırı±+irlanmm-
Junma:ta idUcr. (QDl>llr py.ıe batJemıatJ la 'l'DrJIClfill ttllld'M'"& Y9 Tiraqı. tu-

Saat 14' de Bllf'Yddli CeW Ba,_-, ar• Fakat balo P'esİ Maıtia ıwdeme bi' rillc ve otomobil ~ ve eaaelt 
ıi lııinuma ıeldiii zanma, 1erp &lllnde • daha ince Ye tefW bir çarlp ~ JdilplıtıiD6 w. Vlpll' &lmtalana& da-
ild taraflı yer. tabmıf cıılln ~ aJıM Sim4iı büıün I..onm. Madriıin bacaila frtıtm,.m. 
ıııanat okullan talebeleri 'keadlllbd .u. na dövü1müt yılan mnrinden babledi- n!e-11::ı:m:-4 ~ı::; 
rekli alkıımla brplamı§Iar ''var ol,11 yor. lülar ~ve ..,.ıar ıu.ma. 
CU,. •lamlaımtlırin- olmadıkça açılmamalrtadır.. 

Baıvekil CeW.Bayarm.celmninimü- Yolcıı ve 1eyp1ı mgemelelcine 
................................ ı: teakip serginin ıcref uloowıda toplan- B E bakmak tı.r.ere aynlan memurlu na,. 

mıı bulun• diWCtlllea hitaben liJle. ~ H A • ı ı R zlk bn..;.l · 41--
tilt Blllıindm td;at baılqacait:IL eliği' bir nutukta Maarif Vtıkili Wfetı ' • • ., ... ' ...... yeırınde ve ~. all 
~ maıwu anana • .so..~. htanlirılıni en çolc mMan Aalilci manca, va iuıilizce liaan1arma qiJıa 

ugu.,... Aıı1ııan memleketimlz4eJd -.t mek- ,....... /ı - olanl•• arum..h.- ... ,.nı- ... •"""'ıl!R h .. _. ,__ - mlDıla .-_ -.r ... ı..ı1~'- akıcım .. gazdeaitlU. tin/arını - !MU-·~ ""' J- ...-
-. Ywt- fl"'t:llUııı:u::A teplerlftin bir tarihçesini yaparak cim- ~ ,. ~ ..r bfr kurstan .,._;.,n.--ı. vulfeleri 

tahavvülllr •il•~ .-.,.a..,_ ve L.....ıv- ı.:ıı-re · - b --tJ.- 9- HABEıre'Y'ô.renia~lcir;;etler/R. •~---nıı-. IWi1w meclisi bu ... ~muruna- .uun"' ... wı sının u ~pu:re ver- - • ' ..-:, • ;::; = .. -.....- lendllerine ta1lm edlldiii ıöı'llmU. 
-.- mi§ oihıi\ı ehemmiyeti tcbarib ettkmif tür. 
ıanwma Jild3r dolaria Tfiıi: lka-m - 1 •• a bu -1...o.--t--ı- ·=============r lJ• ve aon sene er ıçın e m.._...,.._. .. 1: f5 _ n.Je gelen yolcular huduıd ı. 
karpla§masmm kur farla ne olursa ol· ınazhaı oldtddarı mlripta bir nOmune tuyonlannda trenin içinde gt1mrUk 
=--=iı:~tcilt fdl1ıdGi dbaine teıkil etmekte olan bu aerd.Yi lıÇIDılk ~üzal illeraen dolayı ıenç unatklrla- ™Pl'M"• W». tu,tııl•ek*edw. Hal. 

JltNnda bulun~ını Celfıl- Bayardıan wı tebrik etllliftir. ~ukf bi-,...,_ -..a. ........... ,.._ .. •, yoz· 
Dü}'um auniye madisiı Tüık borcu rica ctmiftU. •1tu ermeillUed ve sanat okulları,, ser -ı--·:.::::·~~..:~,ara,, 
~ 111& talnİUılriDİ& ır.-.. ~-n.....!. ~ ~w '-"Wu.K ~ -' 

•.....- .-.-n -r•kil gençJe~in itina ile h• giai Ankarada bugüne kadar açılmıı 8e:VkediJ41ti - ....... -..roa 
Di .İ9e allİIİ ..-..: - fraı*la tediueye r.rfa.....__ 1 • t....L.. ~ 1 lan b"·""'- .:ıııx -...u · b ---.a 

.. - •- T ~ eser en l.JU' ara,_. ıııup ayan o U•ı.&n -•er -..-enn et-&mUen maayw cııhc t I• ......... 
--~tfir.Busebeblebukuponlar- ı.iJl ~yiapaalctandolayımem. tilth birdeğacUiUr • ..U.Wlir .. Ve n ıs 9' ...._. • I'• ;otcula· 
da pu•nı itibaren 13,15. frank muka- ••raBaı ... •·..a:.-..'I:. ,__,_...ıA.o. ..__ .._ .ı..a- ·d -ı.: ... ---.L... lan 
bili TOrk ı:ıansile: fı6 .... _,_ 42 santim o- ~ ••• _,, .. - ... -.- •cı e '"'r" ~e o nam .. ,...'-......... u,yndan ·-wg :qdr.. " w lıld. Türk ~nill iMe 1aiı 'I A ........ *h .. .ama.. 
ı.& Gdnn\tir. Kezalik bu &leyişin Bitin dbttlileriıı takdir DJm De -.k .. w e1eri elan el fllalDdıaı m JaarlıeW& .. .._.,, 'w -.nda 
dl frankla Tilık parası ltarpl~au mü- takip ltmİf oldtdılan Hqiyi ı..ta 1. n ~ bltla ı. -·• ..ı.wn ~
mm zaman IOll\1na kadar sabit addedil- llt gam c.m ..,_, Jaa • .. -.,n t1tfııir • il ,_... lıli J M ·ı ..._ g _ Denfa-,o1a- ile pten w rldeıı 
mi§tir. ayn durarak izahat almIJ ve yaptıtlan dini ı~termelrtedir. yolcuların muayeneleri gi1mrUk salon. 

Mekstkada aıllerıe 
HDktlmet askerleri 

barp edl1orlar 
.... ,,.,.,,,. ı btdd• 

BU tlyyare ~ • Lui &t FbtMtiiıı ü
Mriodm llCllak lliııeaill ..... hal
kı jayam clafet eden llRlfll Oıdllbıun 
-~•ıutı ha.Ti tık bepnaa,. lf•ll'Jt. 
l"whalarlma m~ w Mıkwn· 
ı.r Xanllliam fimdiJrf. •• ,....,. .. m 
yanma düpll§tür. 

tedip faaHyeU 
Saa.. Lui - PCWl&i. ~ p..A.)ı - Se

bkıde ... lııilJd.im alllh ..... So-

kaklarda ~ ~· Tayya
reler general Cdı.. çiftlili üzerinde 
dolepakta ve-~ ~ 
tnplandıJdarı -.ı. bıtrtrd.,ir. 
Kardeal ~ .... cMrmıllki 
hausl*·~-- ...... . 

Bir asked W ........ '*"1••ü de
millir ki: 
"- Ca'Dllain ...,.._, auo ..... sı-

• normal: lir .............. .., t•• 
dir. Bu illet on .... bdar .,. k-

w. 
Federal Jbtüılo _... MralMi:lt llllİI 

bir ~ teetiJ: etmilflrdlr. C')4lligtJer 

hiç DlllkavemlC etnwınektıe •'o ı a e
dUdildmim serar ıMnm t.e11m ...._ 
tadalar. 

Cedillo us Palomastlim iynhqtır · 
Simdi tarattarlannm yamncta blılınaU-
tadır.,. 
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Çenberlitaı lrntıyazlı şırketler 
tehlikeden 

Kendi Yağile 
kavrulan 

kurtarılmalıdır! 

Daha geçm sene mütehasm bir heyet 
tarafından tamirine Hlzum gö.,~rilen fa. 
kat şimdilık etra{ına bir bahçe yapılmak
la iktifa edilmiş bulunan Ç-emberlitaş, 

evvelkinden daha yakın bir tehlikeye 
maruz bulunmaktadır. 

Çemberlit~ın kaide kısmının bittiği 

ve sütunun başladıiJ münhani kısımda 
aeçen sene ba'gösteren iki fidan bu sene 
baharla beraber daha kalmla~rak birer 
ağaçcık halinı almışlardır. Sütunun en 
naz:ik noktasını te§kil eden bu kısımd:ı 
taşlam aracında kök salarak gelieen ve 
dal budak vererek ıümrüt gibi ye,illeş· 
miş bu iki ağaç böylece bırakıldığı tak. 
dirde bu ~ne daha büyüyecek ve hiç 
cüpfıe·i.ı ki bu kıc:mrn taşlarını biribirin· 
den 3\'trncaktır. Bu ~ilde Çemberlitao 
C""k te'" lıkeli hir \ azirete girmekte oldu
~• ..,;ı..,i ;"lmir imk~nı da o nisbette mti~
kıjll...,nıektedir. 

7. m'.tn 1.::tman e-trafmdan t:ışlar !öôkü· 
lü" vert> düşen "e müteh:ıcı<12cı he. ·etin 
de tehli1·'1i ıı:ördüğil Ombtrlitaşrn etra
f ma r., .. · vaprlmaısr kadar tamiri de ıo. 
rnrı1ıdur. 

73 dakikahk evlilik hayatı 
Bir bulgar delikanlısı. bir Bulgar kı· 

nnı sevdi. Evlenm~e karar verdiler. Ki· 
liseye gittiler. Merasimderi sonra gilve
~in e-.inde hazırlanan düğiin sofrasının 

mda toplandılar. Yenilir ~'e içilirken 
gelin fazla heyecan yüzünden elindeki 
r<>rselen şarap kadehini dü:ilrdO. Kadeh 
ktrıldr. Yeni güveyi bundan çok kızdr. 
Hiddetini za.ptedemedi. Ve dU~Un sofra· 
rmda ~elini tokatladı. 

Gelin çok milteessir oldu. Sofra başın· 
dan ç"kilip gitmeği tercih ~ti. Odasına 
~ktı. İzdivaç muka\'elesini aldı ve henüz 
mürekkebi kurumamr~ olan muka,·ele ile 
heraber Mkimt mfiracaat etti. Bo~nma 
ka .. a'"t istedi. H~kim de dtrhal bu karan 
\'erdf. 

VE 

Türk İŞÇİSİ 
salın alınma işi tamamlanırken, Elektrik Şirketinin 

imtiyazlı şirketler Türk işçisinin hakkını 
korumağa mecbur tutulmalıdır 

Cumhuriyet hükQ -
meti memleketin ba
§ına, hepsi birer ay-

n bela kesilen imti
yazlı §irketleri, ya
vaş yavao ortadan 
kaldırmak için elin· 
den geleni yapıyor. 

Hele Ali ~tinkaya 

Nafia veklletine gel
dikten sonra, bir sQ
lilk gibi kanımızı e. 
men. mukaveleleri 
nalına keeeri gibi 

yalnız kendisine yon 
tan, ve kanunları, ni· 
zamlan, emirleri hiçe 

sayan ıirketlerle, sıkı 
bir mücadeleye baş-· 
ladı. 

Memleket içindeki . 

--..- ği halde 1Qtuf kabi
linden kendilerinin 
pek az istifadeleri o 
lur. lşitiğimiıe göre 
bu zavallı memurlar 

zarar göreceklermi~. 
Kendilerinden ni
zamname mucıbince 
kazançlarından yüz
de dört nisbetinde bir 

para kesilmektedir; 
bu paraya mukabil 
§irket tarafından da 

be, seneyi tecavüz: 
edenlere her seneye 

mukabil kendisine 
yüzde on nisbetinde 
bir ka~ılık veril
mektedir. Fakat §im-

di şirket satın alın

ma \'aziyeti karşısın-
birçok küçük de
miryolu şirketlerı 

hükumet hesabına 

da bu işçilere ancak 
ihtiyat ve muavenet 

~afmalınnıa m11kavclt'~i yann lmza?anora1c 01.an ekktrik 
§İrketinin bulıındufi11 Metro Ham 

sandığı namı altın
da §İmdiye kadar kendilerinden kesilen 
paraları vermek istiyormuş. Bunu vere
cektir ama - Ya, senelerdenberi şirkete 
kazanç temin edeceğim diye gençliğini 
s.ıhhatinin hir kısmını veyahut vücudu
nun birçok parçalarını kaybeden Türk 
çocukları yalnız bununla mı kalmahdır
lar. 

imtiyazları şirk(tleri, yavas yava~ orta
dan kaldırmak için elinden geleni yapı· 
yor. Hele Ali Çetinkaya Nafia vekAle
alındıktan sonra, Ali Çetinkaya şark de
miryollarile müzakereye girişti ve neti
cede bu mühim ~irketi de ortadan kaldı· 
rarak, Avrupa hattıni birleştiren demir
yollarına ilhak etti.. 

Artık sıra, ferman dinlemez şirketler
den, ve Türkiyeyi hala kapitüli..~yonlar 
~i Türkiye sanan insanlar ta
rafından idare edilen Elektrik. tramvay 
ve Tünel idarelerine gelrni§ti. Şirketle 
hilktirnet arasmda Eenelerdenberi devam 
eden ve daima şirket tarafından bir muci 
ıeye intizaren uzatılmak istenen bu mu
zakereler, Ali Çetinkayanın cidden kaya 
gibi sağlam azmi karşısmda nihayet müs 
bet semeresini vermi~ bulunuyor .. lçimiz 
de bu İ§e sevinmeyen bir tek vatanda§ 
yoktur .. 
Yalnız bir nokta 'ar: lmtirazlt 'irket

ler, peyderpey hükQmete geçtikçe, ron bir 
kötü harekette bulunmaktan kendilerini 
alamıyorlar. Hepsi de. iğrenç bir hasiclik 
le. senelerd~nberi i~lerinde kııll;ındrklan. 

binlerce Türk vatandaşına birkaç kuru~ 
ikramiye ,·ermekten kaçınmak istiyorlar. 
Şimdiye kadar devlete intikal eden im. 

ti) azh şirketlerin hemen hepsi böyle yap
tılar .. Fakat elektrik §İrketi çok kaza.nan 
ve en fazla kAr eden bir §irket olduğuna 

göre, ne kadar hasislik etse. gene emek
tarlarına dolgun ikramiye vermekten ka
çmmıyacağınr sanıyorduk ... 

Şimdi, elektrik şirketinin de tıpkı diğer 
hemcinsleri gibi hareket etmdden çekin· 
miyeceğini son birkaç hadise bize göster
diği için bu ~tırlan yazmaktan kendi
mizi alamadık. 

Elektrik ~irketi ötedenberi iki sınıf 

memur kullanmaktadır. Bir kısmı maaş
lı ve bir kıc:m1 da yevmiyelidir. Her iki 
ınıf ta şirket ve müstahdemin arac:ında 

yapılan dahili nizamnamelere istinat e
derler. 

Yalnız memurin kıc:mı her nedense im
tiyazlı bir c:ınıf gibi birçok istisnat ~era
ite bağlıdır. 

Halbuki zavallı işçi kısmı ; gece gün
düz hayatı daima tehlikeler içinde geçti-

Sirket bunlara hiç olmazsa çalıstıklan 
senelere mukabil her seneı:i için bir ma
a~ nisbetindc ikramiye \'erirse bir parça 
erk olsun hak gözetilmiş olabilir. 

Böyle bir hareketi, Türkiyede, Türk
lerden senelerce milyonlar kaıanmı, bir 
5irketten beklemek hakkımızdır. 

Diğer taraf tan öğrendiğimize göre E-
. lektrik şirketi müstahdeminlerinin mu
rahha~ heyetleri tarafından~ bu hu usta 
iş dairesine şimdiden bir istida verilmiş
tir. 

.Nafia \"ekAletinin. satın alma işi ta· 
mamlanırken, binlerce Türk ailesinin bu 
aı;ık hakkını da nazan dikkate alacağı
na emin bulunuyoruz. 

HABERCi 

Al manya 
V<ı§ington üniversitesi ga::;ctecilik 
ıubesi direktörü Vernoıı ]',le Kcıı
zie Almanyada son atım.anlarda 

bir tet'ld1• seyahati yapmış ve A. 
merikaya döndüğtı tt-akit oradaki 
'J<l§tı'J/1~ ~art'Zcırı ve billıaıısa Al· 
nıanyomn bugünhıi. iktısadi pren
sipleri hakkında Amerikan ga. 
zctelerinMtı birine §ayanı dik1:at 
bir yazı yazmııtır. Bı' yazıyı kt· 
saltamk naklediyoruz. 

"Bugün Almanyada hilkaten hasis 
olmıyanlar da Alman kanunlanna it
tibaen hasis olmak mecburiyetinde • 
dirler. Orada atılan hiçbir şey yoktur. 
DUkklnlara. mfimkiln olduğu kadar 
az paket k~ğıd1 sarfetmeleri için kat'i 
talimat vardır. Paketleri sicimle bağ· 
Jamak yasaktır. Diş macunu tübleri • 
nin Ur.erinde ıu ibare yazılıdır: "Bu 
tUbti macun bittikten sonra atmayı. 
nız.,, ICadmla.r jartiyerlerini lbtikıiz 
kullanmak mecburiyetindedirler. O • 
yuncak balonlann aatııı memnudur. 

Cart kanunlara göre her ev kadını 
en qağı yedi çqit sUprtıntU biriktir
mekle mUkeUefUr. Bu meyanda. pa • 
ça.vralar, madeni eıya., hurda. demir, 
tavşan derlıi, tite ve kemik vardır. 

HUkumet tarafmdan ellerinde resmi 
vesikalan olan alıcılar her on be§ gün· 
de bir gelerek bunlan evlerden toplar
lar. 

Yiyecek satan dükki.nlardan her 
iltediğinhi ala.maı.ıınız. Biru lüks sa. 
yılabilecek yiyecek maddelerini 1&tı • 
nala.bilmek için dükkan sahibine onu 
ikna edebilecek sebebler göetenneniz 
Jlzımdır. Mesela ev sahibem ancak ec· 
nebi bir miaaf iri olduğunu söyliyerek 
bir sütçüden biraz kaymak alabilmi§. 
tir. 

Tereyağı, yemek yağı gibi ihtiyaç· 
ları satan yerler mıntaka mıntaka ay
rılmıştır. Berlinin bir ucundan diğer 
bir ucuna taşınan bir aile o mıntakada 
yağ satınalabilmek milsaadeaini ele 
geçirmek için gilnlerce hükfunet kapı. 
lannda aürllnmüş, bu müddet esnasın
da ihtiyaçlannı oehrin ta öbür ucun
daki eski yerden almaya mecbur kal. 
mııtır. Her Almanın bir haftalık yağ 
istihkakı iki yüz elli gram tereyağ Ye 
iki yUz elli gram margarinden ibaret· 
tir. Hatta piyasada odundan istihsal 
edilen bir de 'sun'i'' hugarin vardır. 
Bu yağ evvela makinelerde kullanth· 
yordu. Bir müddet sonra sıhhiye ve .. 
k!leti onu mahpuslar üzerinde tecrübe 
etmiş ve "yenir" müsaadesini vcrmiı· 
tir. 

Almanya.da safi buğday unu bul • 
mak im}(ansızdır. Bütün unlar kanu. 
nen patates ve mısır unuyla mahlüt 
olmalıdır. Hatta una odun kopeği , ka· 
tıldığı da vakidir. 

Almanyada yünlü kumaş da yoktur. 

iki aya~o oDmayan 
Tki ~"T(;tinin eYlilik ha ~tı ancak ~ l 1 h t 1 ya ır b D ır s p o ır c u 

ch
1
<"ka c:ürdü. Bir c'ı>1<ika hilP f::.,ı,, .-JPğ•I 1 S tR ABE BOYYE spor seven bir lngilizciir. Cenubi 

ıan r kad ın autancı d efa 
cBaırak kocasından 
ayrılmak Dst edl 

Sokakta gördüğünüz ve fanila sandı· 
ğınız kuma.tlar hep odundan yapılma. 
dır. Bir yağmur yedikleri zaman yüz.. 
de yirmi nispetinde ç:.ekerler. Hariç 
memleketlerden ithal edilmi!ll yUnlU ku 
maş satan birkaç büyük mağaza da 
mevcutsa da buralardan tedarik edile
cek kumaşlar o kadar pahalıdır ki. \'a. 
sat bir Almanın almasına imkan yok· 
tur. 

- Afrika:::la oturur. 73 ya~ındadrr. Son gilnlerinde bir a-
meliyat geçirmiş iki ayağı birden kesilmiştir. 

Bu z:at en i)i atını Derbi yarışlarına yaz:drrmı:f ı. Bu atın 
yan~ta koşuşunu seyretmek ihtiyar İngiliz için unutulmaı 
bir zevk olacaktı. Boyye bu ze' kten mahrum kalmamak i
çin yarı~larda bulunmak istedi. Kendisinı tedavi eden dok· 
torlara danı§tJ. Doktorlar kat'i:n-en seyahat edemezsin de· 
diler. Fakat ihtiyar sporcuya bu tenbihler vız geldi.. 

Oç hastabakrct ve kansıle beraber 8 mayıc:ta Jngiltereye 
müteveccihen hareket etti. İhtiyar bu yaşta 10.000 kilomet
re bir yol katedecektir. 

Hiçbir §eY beni yarışda ha ır bulunmaktan menedemez. 
Boyye k~ndisile konu~an gazetecilere: 

Tekerl~kli çok güzel bir koltuk yaptırdım. Yarışları bu kol
tul<tan takip edeceğim. demiştir. 

N EVYORKTA bir gilzellik . salonunu idare eden J~
z.efin Kovalııkl iıminde bır kadın mahkemeye mu .. 

racaat ederek kocası aleyh inde boşanma davası açmı3tır. 

Eğer mahkeme boşanma kararı verecek olurM. madam Jo. 

zefin ayni kocadan altıncı defa olarak bo§anmış olacak. 
tır. 

Almanyanın yeni kanunları kadın 
modasını da istediği şekle sokmu§tur. 
Meaela şimdi orada etekler kısadır. 
Çünkü kanun muayyen bir boydan da· 

İlk üç boşanma isteyi9inde Jozefin daha mahkeme hu· ha uzun etek giyilmesini menetmiştir. 
Erkeklerin gömleklerinin boyları da 

zur,ıına çıkmadan evvel mUracaatini geri almıştı. Dördün. dört santim kısaltılmıştır. 
cü def asında l:ocası duruııma esnasında mahkemede ka- At eti kullanmağa teşvik için Al. 

dının ayaklarına kapanmış. ve gözyaşları içer!lnde kanın. man kadınlarına eski Tötonların at e

nın kendisini affetmesini istemiş. kadın bu mınzara kar- tini ~ makbul saydrklan ve onu en 
şısında mütehassis olarak ayrılmaktan va.zg~mjŞi. Be. büyük misafirlerine ikram ettikleri 
~inci dl?faınnda mahkeme ayrılma kararını vennio. fakat söylenmektedir. Geçen sene zarfında 

* " Almanyada 125.000 at kesilmictir. 
karımn tebliğinden sonra erkek yine ağlryarak kadmın Almanyada ölUlerin bile paba.lı ke • 

.J a p c n ırak Dam Dar 1 ayaklarına kapnnmış, birçok ağlamış. sı1Jamış. kadın yine fenlerle gömWmeleri yasaktır. Alman 

J ı\PONY AYI ziyaret eden bir İngiliz gazeteci i Tok· kocasının suçunu bağışlamış. mahkemede \'erilmiş botan· berberleri her sene 300 ton kadar !aç 
rodaki Japon mağazalarının camck&nlan üzerinde şu ma kararının tescil edilmemesine karar vermiştir. toplamaktadırlar. Bu saçlar ha.lı ve 

rcklfmlan gönnilştür: bir ne,•i elam keçesi imalinde kullanı-
Fakat kadın bu karann Uzerinden üç ay geçmeden al-lrJ .,.Une !!UslPnmis s!yab J~t'r!"e"' n Bir terzihane vitrinınde: Burada elbiceler yeni gelının ko- tıyor. Bugünkü Alman filimlcr at ke!. 

• k tl d'k'I' tmcı defa olank mahkemeye müracaat etmi§tir. Koca.s1. · d w k rtmak 
11 garık bi imi ıı,apka: 1 ca ına gösterdiği ihtimam kadar dik a e ı ·ı ır. ta.neam en yag çı a yo arını tt· 

Bu ıapka Balkan mlJlctlerinirı aske- ı Bir iptkçi tabel~sında: Kumaşlarnnız: genç krz: kadar yu- nm suçu ne olduğunu tahmin etmek kolaydır. Kadm, g0. rqtınyorlar. Maden işletenler, fatih • 
r1 serpu1ıanndan !iham alınarak ya- mupktrr. zcllik salonuna gelen müşterilerden koe:asını kıskanıyor. sa.llerini kabil olduğu kadar arttır • 
Ptlmtttır. F«zantrik tuvaletleri seven , Bir bakkal dükkA.nında: Buradan alacağınız mallar, ev- muş! mak meeburiyetındedirler. 
hdmlara tavsiye edilir. ---~l~le:_ri~n:::iıe:__:b:i:_r _:ku_:rş~u=n~h=tz=i~yl::e~g:ö::.:n:de:n_:'t:ir~. ----------------------------~~---------=---=---D~c-ı_•a_nı_ı _s_fı_ıı:_id_c __ 



}'akın ve muhakkak olan ölüm 
lvozeq'i çıl~ına döndürmüştü 

Pilot itaat etti. Motör durdu. Ku
mandan baıından telefon kulaklığını 
ve tayyareci başlığını çıkarıp attı. 

Nouy de onu taklit etti. 
- Kumandan, ne yapalım? 
- lrtüa? 
- 3200. 
- Pllne uçuşla 16 kilometre me-

safeye gidebiliriz. Şimdi neredeyiz?. 
- Bilmiyorum. Ne yapalım kuman

dan, ne yapalım? 
- Yapacak bir şey yok. Bet altı 

da.kika sonra öleceğiz. Fakat adam
akıllı ölmesini bilelim. Cesaret küçük. 

-Kumandan! 
Nor.ey ayağa kalkmqtı. Yakın ve 

muhakkak olan ölüm onu çılgına dön
dürmüştü. Şef inin göğsüne atıldı, ku
cakladı. Benua da ayağa kalktı, "öl
mek istemiyorum., diye hıçkıran de
likanlıyı muhabbetle kucakladı. Son
ra sert bir hareketle itti: 

- Kumanda başma! Vazifen; so
nuna kMlar vazifeni unutmayacaksın! 

Tayyare, kumandasız kalınca, baş 

aşağı inmeğe başlamıştı. Nozey ku
manda ederek düultti. Şimdi korku, de 
likanlıyı kumanda fileUerine vidala
mıı gibidir. 

Hayatı, ellerine iltica etmiı, oraya 
aarılmııtır, son, fakat çlıgm bir Umit
le tayyareyi idare etıneğe çalıııyor. 

İrtifa lleti gözlerini ipnotize ediyor. 
İbre yUz metrede bir ölüme ne kadar 
yaklaştıklarını lpret ediyor: 

2500 metre .. 2000 metre .• 1500 met
re .. 1000 metre .. 

Benua, ayakta, kollarmı kavuıtur
mu§, ademe yuvarlamı$1uhım hesabı
na bakıyor: 

500 metre .. 300 metre .. 150 metre .. 
Birden, kapkara semaya yükselmek 

için son bir hamleyi müteakip tayya. 
re, başını yere iğdi. Bir sademe yol
cuları müthiş bir ıekilde sarstı. Bir 
çığlık, büyük bir gUrültü, dalların kı. 
rılııı ititildi. Sonra, etrafı korkunç 
bir ölüm sessizliği kapladı. İzen§tayn
verkeden çalman tayyarenin düıüp 

parçalandığı Almanya ormanında 

timdi her şey derin bir uykudadır. 
l'ayyareden dışarıya fırlamış olan ku. 
mandan Benua yüzü koyun yerde ya
tıyor. Nouy ise, pilot mevkiine çivi. 
lemniı gibidir, elleri manivel!larda 
hareketsiz duruyor. 

-XVI-
- Bu vazifeye kimi memur etmlı-

tlnlz? 
- En iyi memurlarımu.da.n Kolonel 

Althoferi Alsaslrdır, alma.ncayı gayet 
iyi bilir. Şimdiye kadar ecnebt memle. 

-28-
ketlerde çok muvaffak olmue bir me- 1 

murumuzdur. lzenştaynverke civarında 
tahkikat yaptı, hattl fabrikanın l§çi. 
!eriyle görüşmeye bile cesaret etti. Fa
kat işçilerin ağızlarını çözmek inıkAn. 
sız; bu yll7.den hayatı tehlikeye de gir 
dl. Anlaşılan haber vermişler, Alman 
gizli zabıtasının elinden güç kurtuldu 
ve daha bu akşam Parise döndü. 

Almanyada elde ettiği malUınatın 

hulasası şudur: "kumandanla iv No. 
uyin muayyen gece kaçtıkları mu -
hakkak ve kat'idir.,, Fakat sonra ne 
oldular? Meçhul ... 

Emniyeti umumiye komiseri sustu. 
Kolonel Gero, dWm dalgın, söyelndi: 

- Evet, kaçtıkları muhakkak. O 
gece, yani kumandan Benuanın firar 
için seçtikleri gece, top ve mitralyöz 
sesleri şitilmiş. Bu, kaçtıklarını ispat 
eder. Fakat sonra? 

Aradan tam yedi gün geçti. Hiçbir 
haber yok. Ne oldular? 
Ayağa kalktı, komiserin yanma gel 

di, ellerini dostane bir tavırla, onun 
omuzuna koyup gözlerinin içine baka. 
rak sordu: 

- Rokur, azizim, senin fikrin ne
dir? Ne oldular acaba? 

Komiser cevab vermedi, kederli bir 
tavırla bqmı sallamakla iktifa etti. 

- ÖldUler değil mi? Öldüklerini 
tahmin ediyorsunuz? 

-Heyhat! 

- Benim de aklım& o geliyor, fakat 
böyle bir ihtimale inanmak istemiyo. 
rum. Onlar ölmüe olamazlar. Onlar öl
~melldir! 

!Kolonel tekrar koltuğuna aa ııUp o. 
raya adeti. çöktü. Başı önüne l.~üş
tU; öylece sessiz, bitkin kaldı. Komi
ser Rokur, yanına yaklaştı, onun ma. 
sa U8ttln.de takallüs etmiş olan elini 
tutup sıktı ve: 

- Affedersiniz kolonel, dedi, l!u -
baliliğimi mazur görünüz. Kumandanı 
ben de öyle seviyordum ki; küçük No. 
uyi de öyle ... Çok kederliyim kolonel, 
o kadar çok kederliyim ki... 

Zaptedilmiş bir hıçkırık, boğazını 

gıcıkladı, gözlerinden iki damla yaş 
yanaklarına süzüldü. Fakat kendini 
toplamakta gecikmedi, gene geriye çe
kilerek biraz evvelki resmi ve hür • 
metk~ tavrını aldı. 

Kolonel: 
- Te19kkür ederim dostum, dedi. 

Senin de nekadar müteessir olduğunu 
bilmiyor değilim. 

Sonra daha sakin ve resmi ili.ve et
ti: 

- Siz işiniz varsa gidebilirsiniz. - ,HA B EıR 1 NI EDEBi ROM'ANI 

Ben yeni bir vaziyet olursa size haber 
veririm. 

Eliyle bir veda işareti yaptı. Komi
ser tek kelime söylemeksizin, sessizce, 
bir ölü odasını terkederuıiş gibi, a • 
yaklarınm ucuna basarak çekildi. 

• • • 
Sabahın saat onu; mUlazim Klerjo 

k<;>lonelin odasına, bir rUzg!.r gibi gir
di. 

- Kolonel, haber var! 
Gero, bir hamlede koltuğundan fır. 

tadı. Mülizim bir gar.ete uzatıyordu. 
- Fena haber, değil ml? 
- Evet, maalesef kolonel. 
Gazeteyi kaptı, .. lJünebıırger Anzci. 

gt,'1',, isinıli bir gar.eteydi. 
Dördüncü sayf asmda etrafı kırmı. 

zı kalemle çizili satırları okumağa 
başladı: 

"lzenştaynverke tayyare meydanın
dan, ayın 11 inci gecesi, bir tecrübe u.. 
çuşu için havalanml§ olmı bir tayyare, 
gchrimiz civarındaki ormana dii§erek 
parçalanmıştır. 

Kazayı şafak vakti tarlasına giden 
bir kQylü haber vermi§, derhal civar 
köyden imdada kogulmugtur. Fa1«Jt 
tayyaredekilerin ikisi de ölü bulun • 

m'U§tur. Tay?farenin hareket ettiği ma 
essesc direktörlüğünün verdiği malu
mata göre kazazedeler, muvakkaten 
ıtıüessese hizmetine alınmıf iki ecne
bi mütehasmtır. 

AlOkadarlar kazanın sebebi etn:ı • 
fttt4a derhaı to1a1ci1cata baflclm1tklr w 
bu tahkikatı işkal etmemek ıflzere ht1-
disenin şimdiye 1«1.dar gizli tutulması. 
nı tensib etmitlerdir. Tahkikata de • 

ı:am ediliyor. Şimdiye lMdar kazanın 
sebebi anlaşılamamı§tır , 

Kolonelin yUzUnde bir tek adale bi
le oynamadı. Mektubu bir daha başın
dan sonuna kadar okudu, bir şey söy. 
lemedi. Sessiz bir müddet durdu ve ni
hayet başını kaldırdı. Yüzil sapsarı, 

gözleri sabitti. Halinden öyle müthiş 
bir keder akıyordu ki Klerjo: 

- Kolonel, diye haykırmaktan ken. 
dini alamadı. 

Gero gene bir ~y söylemedi, elini 
kaldırıp yan !mira.ne, yarı ricak!r bir 
tavırla :Klerjoya kapıyı işaret etti. 

Bu sessiz matem, mUllzime kendi 
kederini unutturmuatu. Teselli vermek 
istedi: 

- Kolonel.., 
(Devamı 'Val') 

~MAYIS- 1938 

Yazan: M. s. 
Koğuşlarda her hal ve hadisenin, 

eğlencelerin 
nazımı (Dam ağaları)· dır 

-ıı-
Bütün bu saydığım destanların folk

lor itibariyle büyük kıymetleri vardır. 
Sütunumun kadrosu müsait olsaydıı 

hepsinden böylece birer nümune ver
melde iktifa etmiyecek, hepsini -aynen 
nakledecektim. Fakat ne yapayım ki, 
hem sütunumun ve hem de yazımın 

kadrosu dar .. Maamafih - ne olunıa ol
ıun - mahpuılan tebessüme mecbur e
den ve güldüren meıhur (Cenk desta
nı) nı aynen rdletmekten kendimi a
lamadnn: 

Cenk destanı 
-ı-

Bir ıemi yaptırdnn aynk köküyle 
Bin pare top dizdim taze aovaru 
Mısır dansından hesapsız gülle. 
Niyetim fethetmek frengi.atanı 1 • 

-2-
Bin karga götürdüm gemiye bekçi 
örümcek ağaaı bile yedekçi 
Yüz bin serçe yazdım topçu, tüf ekçi 
Sivri sinek oynar, kılıç kalkanı 1 

-3-
Çıktı kelebekler açtı yelkeni 
Reis karıncalar dikti ~ni 
Kertenkele orsa etti dümeni 
tıaret hocamız fındrk sıçanı J 

-4-
Emir ördek kaptan, baatrbacaktı 
Keklik topçu bap, krzıl ayaklı 
Yilz bin karabatak yalın bıçaklı 
Martılar uzaktan sezer dilpnanı 1 •• 

-s-
Buhzmfrk encini cezdik karayı 
Yulaf tarlasında yedik borayı 

Leylek kaptan çekip makarayı 
Ba~dat çöllerinde bulduk limarul • 

-6-
Hind tavuğu ak sakallı ihtiyar. 
Eski zamanlardan kaz pehlivan wır 
Horoz bey ağzından ate~er saçar 
Güzel tavuk bilmez aman zamanı 1. 

-7-
Ak ya\18§ kehleler pusuya çekti 
Çerhacı pireler avcıya çıktı 
Attığı gülleler dağlan yıktr 
Attı kör köstebek vurdu ni§Bnıl. 

-8-
Tavpn her itini koymaz ihmale 
Ne bakarsın tilki ile çakala 

Kirpi ile aan!IZır gelmez masala 
Anlann ikiai bekler ormanı 1 • 

-9-
Çıktı ayılar geldi divandan 
Şebek, maymun asker çekti bir 

yandan 
Kurd leıkeri pü9kürünce ormandan 
Etek ah dedi etti fiğanı 1 • 

-ıo-
Aalan beyle kavga etmesi mÜtlrill 
Bin deve gönderdim eyledi dil dil 
Sıymnca kılıcını divane bUlbül 
Tahta kehlesinden eaçtı aJkam 1. 

-ıı-
Aldı ortalığı §Öyle bir korku 
ömrümde görmedim böyle bir korku 
Cengin heybetinden dağı)dı uyku 
Uyandım elime aldım pmdanı. 

-12-
(Henglmı) bu cengin methin. eyledim 

(Hayfa) deryasını ıutp bellediml 
Yalan yanht bu d~tant söyled~ l 
ömrümde demedim böyle yalanı 
Eski hapisanelerde olduğu gi>i, (idea. 

tan), (mani), (semai) okuyup, saz çal
mak, eğlenceler yapmak, ilemler tertfP. 
etmek, bugün imldnaızdır. 

Hiç bir hapiaanede böyle mUliıııiltıllaıoı 
tıklar yapılamaz. Her hapiaanede lllE!c 
bir intizam, ırkı bir kontrol, zapturapt 
vardır. Eski devirlerde, hapiaaneleı 

bir islahhane değil, bir baprat ,..Uğı 

idi. Biraz azılı olup ta, mahpu.tara, 
idareye kafa tutup kendini saydıran bir. 
mahpus, on parasız da ıelaa, içenle, - o 
!devrin tabiriyle - bey gi~ pap gti ge
çinir, eğlenir, ya§ar giderdi. Mahldlmi· 
yetini tamamlayıp sıkarken de, cebin
de bir hayli para bulunurdu. O Amin• 

lar esrar satarak, kumar oynatarak, 
kahveocağı işleterek para kazanma
nın yolları vardı. 

DAM AGALARII 

Koğuılarda heır hal ve hldlıllenin 
eğlencelerin nizmm (Dam ağaları) dır. 
Bunlar, (ağası) lbulunduklın kofuıuıı 
mutlak hakimleridir. Bilhaua iç vill
yet hapisanelerinde (Ağalar), mahkam• 
lar Uzeırinde, hapisane inziıbat heyetift.. 
den daha ziyclde mücsıirdirlıer. Elld de
virlerde de (Dam ağalığı) vazüesi epeyıo 
bir paıra muka'bilince tevcih(!) olunur4 

kazancından mühimce bir krsmı mil • 
dürte gardiyanbaşıya aynlmh. 

İstanbul hapisanesiyle tevkifanede 
bunlara "meydancı,. derler. Meyldancr .. 
tar ve ağalar, idam mahkl1mlarmdan, 
müebbetliklerden, on betlilderden eeçi• 
lir. Gözü pekleri, kabadayılan, eözU, 
sobbeti yerinde olanlan tercih etmeli 
teamüldendir. Maamafih eözU, aolabetl 
yerinde olup ta, gözü pek olmlyanlar 
meydancı, ldamağası olamazllr'. Hele 

l 
hırsızlardan, yankesicilerden ve iWı hiç 
ağa, meydancı yoktur. · 

(Devamı oor) .. YAZAN: ONORE DO B.ALZAK : • Fakat içimde kıskançlığa benzer hiçbir şey yoktu. 
Babam gelinoe annem ona: 
- Mösyö, dedi, bakın: kızınız. 

- Yavrucuğum, dedi, manastırda ölmektense burada yaşa. 
mamz elbette daha iyidir. Pederinizin de, benim de arzularımız 
böyle değildi ama, ne yapalım? artık babaya, anaya körükörU· 
ne uyulan zamanlarda değiliz. Mösyö dö Şoliyö de, ben de si. 
zin hayatınızı hoşça geçirmeniz, etrafı görmeniz için hiçbir 
şeyi ihmal etmemeye karar verdik. Sizin yaşmıma olsam ben 
de sizin gibi düşünürdüm; bunun için si2 hiç sitem etmiyece
ğim: sizden ne beklediğimizi anlıyamaz.dmız. Size öyle gülünç 
bir aertlik, bir titizlik gösterecek değilim. Muhabbetim
den filphe ettinizse yanıldığınızı yakmda anlıyacaksınız. Gerçi 
sizi tamamiyle serbest bırakmak istiyorum ama ilk zamanlar, 
ıözleriml, ai7.e ancak abla muamelesi edecek olan annenizin söz
lerini dinleseniz daha iyi edersiniz. 

Çeviren: Nurullah ATAÇ 
-4-

Babam bana karşı hemen en şefkatli tavırlar aldı; babalıli 
rolünü o kadar iyi oynuyordu ki kalbinde de babalık hisleri 
bulunduğunu sandım. Ellerimi avuçlarına alıp bir babadan zi. 
yade, kadm ruhu okşamasını bilen bir adam haliyle 8perek: 

- Nihayet gelebildiniz, hain kız! de<."\. 
Sonra beni kendine doğru çekip belime sarıldı, iki yanağını. 

dan, alnımdan öptü. 

Düşes tatlı bir sesle konuguyordu, arkama aldığım mektepli 
pelerinini dür.elttl. Doğrusu beni• meftun etti. Otuz sekizine 
gelmif olduğu halde bir melek kadar güzel; l!civerde çalan ka
ra gözleri, hançer gibi kirpikleri var; alnı kırı§ıksız; teni öyle 
beyaz ve öyle penbe ki dil~ sUrUyor sanırsın. Omuzları, göğ. 
sil göz kamaştırıyor; 1senin gibi fidan boylu; silt gibi beyaz el
leri emsalsiz derecede güul; tırnakları o kadar parlak ki güne§ 
değince parıl parıl yanıyor; küçük parmağı hafif kalkık, baş 
parmağı fildişinden bir ziynet mükemmelliğinde. Ayağı da eli 
gibi, madmuel dö Vandenes'in lapanyol ayağı. Kırk yaşınday. 
ken böyle olan altmışında da gtizel kalır. 

Merakığim, ben de itaatli bir evlat gibi cevab verdinı. Be
nim muamelem de onunkinden aşağı kalmadı, hatta daha iyi 
oldll: ,u.Iliği beni hayran etıniıti; beni aramamıı olmasını bi. 
le lıO§ ~rdllın ve öyle bir kadmm, kendini bir kraliçe f arzede
rek hareket etınif olmuına hak verdim. Seninle konuşuyormu
eum gibi bunu kendisine de safiyetle söyledim. Xızrnın ağzın. 
dan böyle muhabbetli IÖZler duyacağmI belki de hiç ummuyor-

du! 
Hayranlığımın gönüld'en geldiğini gösteren sözlerim onun 

da ta gönlüne varmış olacak ki tavırları değişti, bir kat daha 
sevimlileştl; bana "siz,, demeyi bıraktı: 

- Sen iyi bir kızsın, dedi, inpllah hep böyle dost oluruz. 
Bu sözünde pek şirin bir safiyet buldum ama bu d~üncemi 

kendisine belli etmek istemedim; çünkü onun, kızından çok da. 
hh zeki, çok daha zarif olduğu kanaatine ilişmemek lizımgeL 
uiğini anlamı§tım. Bunun için kendimi budalaca gösterdim, 
bana bayıldı. Birkaç defa ellerine sarılıp bu türlü hareketi ile 
beni bahtiyar ettiğini, artık bir ruh ferahlığı duyduğumu söy. 
!edim, hatta demin geçirdiğim helecanı bile anlattmı. Gülümse
di, beni tutup çekti ve gayet şefkatli bir eda ile alnımdan öptü. 

- Yavrucuğum, dedi, bu akşam yemekte misafir var. Ter
zi gelip siu münasip elbiseler dikinceye kadar elfilemin yanına 
çıkmamanız daha iyı olur. Pederiniz ve kardeşinizle konuetuk
tan sonra yukarı ~ıkıverin. 

Buna memnuniyetle razı oldum. Annemin arkll!lındaki tuva
:et pek hoıuma gıtınişti. Hani seninle kibarlar alemini hayal 
eder dururduk? O filem bana ilk defa itte o tuvaletle gözüktü. 

- Rahıbe olmak arzunuzun değişmesinden duyduğumuz te
essürü, kibarlar alemindeki muvaffakıyetlerüıiııden duyacağı· 
mız gururla tamir edersniz, dedi. 

Anneme 4önüp: 
- Nekadar da güzel! dedi; doğrusu bir gUn Jmmızla iftihar 

edeceksiniz. 
O sırada içeriye giren yak1şıklı bir delikanlıyı göstererek:ı 
- Kardeşiniz Retore, dedi. 
Sonra ona döndü: 
- Alfons, dedi, kilise elbisesini kendine yalüştıramıyan ra

hibe kız kardeşiniz. 
Kardeşim öyle pek acele etmeden yanıma ~eldi .. dJnl mJg:ı. 

Dük ona: 
- Kardeşinize sanlsanız a! dedi. 
Retore yanaklarımı öptü ve: 
- Sizı gördüğüme çok memnunum, dedi, ben bal>am& iartl 

hep sizin taraf mızı)tutmuştum. 
Kendisine teşekkür ettim; fakat içimden de: "Söylediği dof4 

ru olsa, marki ağabeyimi görmeye giderken bana da ub'ardJ.t 
dedim. 
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•• goze 
.- B e.şta.ra.h l tncl<1e 

Vll"§O't.l, 22 {A.A.) - Yan resmi bir 
membadan öğrenildiıtne gört. Polonya 
hükQ.meti Pragdaki sefirini Çek hilkQme
tfnden Polonya hududu boywıda yaptl· 
llU'Ş olan askert harek~ta müteallik izahat 
fstemefe memur etmi§tlr. Çeklerin bek· 
lenilmiyen bu hareketi Cieszya mıntaka
sındaki ahaliyi teJ~q düşilrmüştüt". Ma
haııt memurlar tarafından ihtiyat ted· 
!:ltrleri ahnmı, olduğu sôylenmekte ise de 
bunu teyit eden hiçbir haber alınmamış
tır. 

Harliseler 
Paris, 22 (Hususi}, - Pragdan ve 

Berlinden. Çekoslovakya Almanya ara
sında sila.hlı bir ihtilafa sebeb olabilece
ği endi~esini d$ran heyecanlı haber· 
ler selmek:ted.ir. Dün Ç.ekoslovakyanın 

muhtelif §ehirlerinde Almanlarla Çek
ler arasında çıkan hi.diselerden sonra ye
niden bir hMise daha olmuştur. Dün ge· 
c:e sabaha karşı Şebde bir hudut muhafızı 
üstünde iki kişi bulunan ve Almanyaya 
d~ giden bir motosikleti durdurmak 
istemiştir. Motosiklettekiler, verilen em
ri dinlemedikleri için muhafız. ateş ede
rek her ikisint de öldürmüştür. Bunların 
iki Sndet Almanı oldukları anla§ılmışttr. 

Kt1m\ seferberlik 
Bertin gazeteleri at~ püskilmlektedir· 

ler. Almanyarun ant kararlan ve hareke
te geçişleri malum olduğu için Çekoslo
vakya hükt1meti askert ihtiyat tedbirleri 

almıştır. Bütün köprüler ve bütün resmi 
binalar muhafaza altındadır. Genç ihti
yat zabitleri ile mütehassıslar ve ihtiyat 
teknikciler silMı altına davet edilmi§lu
dir. 
Taksiler ve kamyonlar ordu hizmetine 

alınmıştır. 
l'Qc ihtiyat kuvvetlerinden blı smıf ile 

ildnl"! ihtil-•at kuvvetlerinden bir sınıf 
teknisiyenler de dahil old~ halde ••is
tisna? bir asker! hizmet devresi i~,. si· 
tlh altına alınmışlardır. 

Bu suretle silah altına alman efradın 
yeJcanu 140 bindir. Kırk ya,uu geçkin 
teknisiyenler de silMı altına çalrıJmış
lardır. 

ç.ekoslovakyada hükt1met makamları 

Alınanyanm Prag hüJCQrı\etine bir ntti· 
matom gönderdiii haberi tekzip etmek· 
tedirler. 
Nazırlar meclisi Hodzanm riyasetinde 

toplanarak vaziyeti tetkik etrniştir. 
Südet Almanları mebusu Frank dOn 

akşam başvekil Hoozayı ziyaret ederek i
ki sınıf ihth-atm silMı altına çağmtması 
vt diıer askert tedbirlerin Südet Alman
lan arasmda asayişi bozacak bir haleti 
ruhiye yaratmış olduıtınu bildirmiştir. 

Beneı,ln slh•eri 
Reisicumhur Beneş, Taborda söylediği 

bir nutukta, bugünkü vaziyetin Çekoslo
vakya için harpten sonraki vaziyetlerin 
hepsinden daha vah1m olduğunu söyle
mi~ ve fakat Çekoslovakyarun her türlü 
ihtimallere ~ı haztr bulunduğtµıu ilA· 
w etmiJtir. 

Çekoslovakya, Avusturya 
değıtdir 
~ başvekili Hodz:anın mensup 

olduğu cumhuriyet köylü partisi reisi 
Beran Havas ajansının muhabirine de· 
mİ§tir ki: 

''- Hududun herhangi bir noktasını 

geçmeğe te§ebbüs edecek bir mtistevıt, 

te§kil~tı mükemmel, motörlil ve har'ekete 
geçme.ğe ham sillhlı bir kuvvetle kaı]I· 
lapcaktır ... 
"Şimdi ban ecnebf mahfelelrinde belki 

Almanların Avusturyada olduğu gibi, 
hiçbir mukavemete maruz kalmadan su .. 
detlerle mesktln mıntakayı istil~ edebile
cekleri zannedilmektedir. Halbuki ç:e.. 
koslovakya, mevzuubahs olunca iş deği
şir. Burada bütün millet müstevliye kar 
~ duracaktır. Ve bu vaziyette bir ihti· 
l~fm önüne geçmek kabil oJamryacaktır. 

Çeklerle Slovaklar arasında görü~ ihti
ltfı yoktur. Çekoslovakya halkı müttehit 
ordu ile müstevtnerln karşısrna çıkacak
tır. IIlinka tarahndan idare edilen Slo
vak muhtariyet partisinin bizimle tam . 

bir tesanüt halınde bulundunuııu temin f bulunmak. zaruretinin hissedildifinl 
edebilirim.,, · gösterir. 

lngillz sefirine tatmin edici .•. " -'4 • • ... 
cev8 p verllmedl Fransız harıcıye nazırı bugün, og· 
Bertin 21 (A.A.) - Röyter ajansı bil· leden sonra Sovyet, İngiltere ve Çe. 

d. · • ' koslovakya elçilerini kabul ederek 
ırıyor. · il tidd t ö ·· il Vaıiyet çok clddt olmakla beraber ü- kendıleri e uzun m e g nı.§M !il· 

mitsiz addedilmiyor, şurası muhak- tür. h • • İngiltere 
Frausız arıcıye na.zı:rmın 

kak ki, Almanya Südet Alnıanl~ın.a v Çekoslovakya el ileriyle yaptığı 
yardım için azamı derecede Uerı git- ke al Unh ç Çekoslovak 

. . onuşm ar m asıran • 

hmeğbei k~ vl e~igtlr. Media_anılmiafih bır yaya taallnk etmiı ve Sovyet elçisi 
ar goze a aca.gı .zann yor. il 1 Ulft.k t d ise Çekoslovakya 
lngiliz büyUk elçisinin bugün Al· e 0 anı 1~ caka mtea clllmi•tlr 

w • mese esw.e an mas e ıır • 
man Hariciye nazın ile yaptıgı mu. Fr h--' l a.zın gerek lngl. uk tl t __ , di . · 1 ansız ıs.ne ye n 
'°' a ar en erna.syoı.MJJ en şeyı ıza e Uz elçisine, gerek Çekoslovak elçisine 
edecek neticeler vermemiştir. Alman Fr ç k 1 _ ı. hakkmdakl 
. ti . k • .J h . te Al a.nsanın e 08 OV1W1.Y8. 

sıyase nın ma. sıı.uı, arıç man • . t• "di · di de 0 olduğu Alnı .. daf 1 . sıyase ı ne ı yse gım • 
ya.nm SUdet anlarını mu aa çın "--~h 1 . 14 Nisan Londra. 
h t . ld w intib nu ı.öön ey em.ış ve 
er 6E!Ye azme mış o ugu aını n1 cib" Fransa ile İn· 

t k old w k . d gtb. .. a aşması mu ınce 
yzüka.r~. ma. ugu mer eıın e 1 go· giltere arasında noktainazar birliği 

uyor. "' k yel tnı· .,....; 
Al H · · da- U_.A bulundugunu a e ı~ .... r. 

man arıcJye ~a~ ~ m ~"'- Fransız matbuatı Çekoslovakya va.· 
şar tarafından ven!~ temınatı tek- ziyetinl uzun uzadıya. mevzubahs et. 
rarlamaktan ba6ka bır eey ya.pma.tnl§· kte a.zi tin k 'k bır· --~ me ve v ye ço nazı ıwu-
tır. Bu teminat şudur: . w k d 1 '"""-cllr 

Kı k 1 d k l haya girdıgini ay ey emer.iN . 
ş amp arın an yaz anıp arma da 

yapılan nakliyat haricinde fevka.Iade Romanya hududu.o 
hiçbir askeri hareket yoktur. emniyet tedbirlerı 

tngmz elçisi, bu teminatın tatmin BUkreş, 21 (A. A.) - Çekoslovak-
edici mahiyette olmadr~nı. çünkü kı· yada dün ve bugün wkubula.n kanlı 
sa mesa.f elerde olsa bile askeri hare- had.iseler ve iki sınıf ihtiyatın silah al. 
kAt yapıldığı muhakkak olduğunu v., tına çağrılması burada de~in bir tesir 
çünkü Avusturya hadiselerinde ayni h!sıl ~tmto olmasına r~en ~i~asi 
mealde teminat verilmiş olduğunu Al- mahafil Çekoslovakya Mdiselennı sü· 
rnan Harf cfye namma hatırla.tnuştır. kftnetle karşılamaktadır. 

Hullsa, Royter ajansmm aldığı ma· Romanyanm. Çekoslovak - Roman· 
ınmata göre İngiliz büyük elçisi AI· ya. hududu boyunca kara.kolların tak. 
man Hariciye na.zırınm yanından şu viyesini emretmiı olduğu rivayeti do-
intiba. ile ayrılınııtır: la.şma.ktadır. 

Almanya asimldr hattı hareketini Lehistan hududunda 
muhafaza etmekte ve mütavassıt blr hareket mi ? 
hal tarzını kabul etmemektedir. Varşova, 21 (A. A.) ...... Çekoslovak. 
Almanyada asabiyet ya. hududunda Polonya krtaatmm ha· 
Bedin 21 (A.A.). - lngiliz sefiri bu- rekft.tta bulunduğuna. ve ma.reşal 

gl.in ö§le vakti von Ribbentıop ile bir- Smiglinin de hudut civarına. geldiğine 
saat görilşmüştUr. Bu mülakat hakkında dair ecnebi memleketlerde bir takım 
hiçbir §eY söylenmemiş, yalnız sefirin şayialar çıktığından hükfımet Londra 
hudut civarına Alınan kıtalanrun hare- ve Roma elçilerini bu şayiaları kat'i 
kAtı hakkında dün kendisine müsteşar olarak tekzibe memur etmiştir. 
tarafmdan verilen teminatın von Rib.. ltaJya vaziyeti vahim görilyoı 
bentrop tarafından teyidini istediği ha- Roma 21 (A.A.) - Akşam gaute-
ber verilmiştir. teri Çekoslovakya.da. vukubula.n vahinı 

Almanyada, Çekoslovakyadaki Alman hadiseleri heyecanla mevzuubahis et· 
ekalliyetinin variyeti ciddi ihtilMlar ih· mektedirler. 
das edecek mahiyette telakki edildiğinin Giornale d'İtalia, sık sık tekerrUr 
bugün von Ribbentrop ile Ingiliz sefiri etmeğe başlayan bu hadiselerin en cicl 
Henderson arasında yapılan mWô.kat di endiı,ıelere yol açtığmı yazmakta· 

esnasında anlaşıhmş olduğu Alman mat- _dır_. -----------
buatı tarafından bildirilmektedir. 

Bütnn Alman matbuatı Çekoslovak. 
yadaki son Mdiseler üzerine Çek hQkQ. 
metine şiddetle hücun\ etmekte ve Sadet 
Almanlarma yapılan tazyike bir niha-

Atatürkün 
seyahati 

yet verilmesini istemektedir. ...- Ba~tal'Clfı t ltt~ide 
Büyük halaalliJ.arma kavu~ ve 

Gazeteler Ener hadisesinde Almanlara kendisini neşe içinde gören Menıfnliler 
karşı hazırlanmış bir suikast gönnekte görillmcmiş bir ba~Tam sevin~t içinde 
müttefik bulunmakta ve ''cinayet,. sure.. bulunuyorlar. 

tinde tavsif eylediği bu Mdiseden doğ. Atatürk diln ~ton sekize kadar va. 
rudan d~ya Prag hfikfunetini mesut ti konağında me,gul oldular. Sonra O· 

tutmaktadır. tomobllle Silifke istikametine hareket 
Hariçte akll!ller 
Londra, 21 (A. A) - Akşam gaze

teleri Eger•de iki Almuım öldüıi.l.ldU. 
lü hldisesini ve Çekoelovakyada iki 
ımıJfm sil~ altına almdığI hakkmda. 
ki haberleri bUyUk başlıklarla. neşret
m~kte ve Lord Hallfaks'm hafta ta
tilinden vazgeçerek alelacele Londra. 
ya dönmüş olmasma. büyük bir ehem
yet vermektedirler. Çlinkil bu gibi 
dönüşler İngiliz na%Jrlan arasında an
cak fevkal!de mllstesna ahvalde vu. 
kubulur. 

Fransaıia endişe 
Paris, 21 (A. A.) - İtalyan Ste. 

fani ajansı bildiriyor: 
Çekoslova.kya mesele.si bu akşam 

Pa.rlste diğer bütUn meseleleri hattA 
ademi mUdahale iti hakkında İngilte
re ile yapılan anla.~mayı bile gölgede 
bırakmaktadır. 

Prag ve Berlinden gerek Fransız 

hUkumetine. gerek gazetelere gelen 
telgraflar bedbindir. Ve İngiliz bliyilk 
elçisinin Berlinde yaptığı teşebbüste 
endişeleri arttırmaktadır. ÇünkU bu 
teşebbüs Londrada. da bir ihtilaftan 
korkulduğunu ve son bir te§ebbUste 

ettiler. 

Jnqilfz Kralının tebrikl 
Ankara. 21 (A.A.) - Reisicumhur 

Ata.tUrk'Un doğumlarının yıldöntımll 
mUnasebetlyle İngiltere Kralı ile a
şa.ğıdakl telgraflar teati olunmuş

tur: 
Ti\rkJ)·e Reislcnmhunı 

M~ARA 

Doğum gtlnUnllzttn pldönUmU mti· 
nasebetiyle elde ettiğim fırsattan 

biyllk sevinçle istifa.de ederek siz 
ekselansa en hararetll tebriklerimi 
ve Ha.det ve refahınız hakkında.ki 

en iyi temennHorimJ sunarnn. 
KRAL OORO 

Majeste VJ ncı Corc 
J,;()YDRA 

Doğumumun yıldönümü mUnase
bctlle mnjcstenlzin 'f'aki temennlle· 
rfndcn fe'\·kalAdo mlitehassls olarak 
en hal'arP.111 t~şekkUrlerlmle hMik· 
te ~ahsi saa<letlerf ve imparatorluk· 
lllrmın rf"ıfahı hnsmmndald samtmt 
.t1tloklorlmin ka.bnlilnil rica ederim. 

X.ATATVRK 

22 MAYIS - 1938 

) 

Okyanus flttrinaeki bir seyahatinde kaybolan kadın tayyareci Amelya Er
hart'ın yere konmadan en uzım mesaj eyi katetmek rekorunu Lion Eliıabet ismin· 
deki bir Fransız kadın tayyarecisinin im dıitnı, bunu da diler bir tayyareci kadt
mn lnrmaya tqebbüs ettiğini yazmıştık. 

Madam Düpeyron ismindeki bu kadın 
hat flıerinde Framadan lraka dolru yola 
beri bir haber alınamamıştır. 

tayyareci Lion Elizabetin rekoru kırdığı 
çıkmış, fakat kendisinden birkaç iündcn4 

' 
Bu kadın tayyarecinin, Amelya Ehart' z.n 4kibetinı u.~radığına pek ihtimal ı•ai

lemez. Çünka katedeceli yol tehlikeli yerlerden geçmemektedir. Fakat röllere di;ş

mftş olt1cağ• dt1 ıannediüyor. 

Geçen gUn Londrada. otan bir yeralb tren liazasmda. 6 kili ölmü3, yirmi 
kişiden fazla yaralanmıştır. 

Kaza, iki trenin c;a.rpışmasmdan ileri gelmiştir. Kaza yerine derhal imdad 
teşkilatı gönderilmiş, yirmi doktor birden faaliyete geçmiştir. Yaralılardan 

yalnız biri hastanede ölmUştilr. 
Bu kaza, Londra. trenlerindeki en bllyUk kazadır. Bundan evvel dört kaza 

daha olmuş, fak at hiçbirinde bu kadar za.yia.t görlllme.m.tıti. 

q>ödişkc : - ------Kendi yağile 
kavrulan 

Almanya 
_. Başlaraf ı 5 incld~ 

Almanyanm keneli ya.ğı ile ka. vrul
mak için aldığı tedbirlerden bazılan 
ha.kikaten eayanı dikkat neticeler ver. 
mi§tir. Llstik ve yünün yerini tutacak 
maddeler imali bu meya.n.d.adır. 

Almanyada her şeyden ınla bir de 
para kaydı vardır. Bloke edilmiı bir 
miktar para vardır ki, bu para ancak 
Almanya dahilinde sarfedilebilir. !t • 
hal edilen mallardan bir kısmının be. 
deli de bu paradan ödenir. Bu, birçok 
garib alışverişlere de meydan vermek· 
tedir. Mesela Standard Oyl şirketi Al
manyaya. sattığı malın bedeli olarak 
bir defasında tamam 40.000.000 ağız 
armoniği almak mecburiyetinde kal • 
mıştır. Metro· Goldvin film şirketi de 
karşılaştığı milşkülAtı ancak Alman. 
yada canlı bir su aygırını ss.tınalmak 
ve sonra onu bir Amerikan sirkine sat 
mak suretiyle tela.ti edebilmiştir. Fla. 
delfiyada Budd makine fabrikası Al· 
manyaya 43000 dolar kıymetinde sa.t
tığ nnakineler mukabilinde para yeri. 
ne 200.000 kanarya kuşu almıştır. 

BütUn bu ince buluşlara. rağmen 
Almanya.da itha1At pek kat'! bir şe. 
kilde tahdid edilmiştir. Bir mUtehas. 
sısın iddiasma göre Al:nanyanın f ab. 
rikalannı normal bir şekilde çalıştır • 
mak için tamam 200 milyon dolarlık 
m~aJ~t yapması lazımdır. 

·AlmanY.arun kendi yağıY,la. kavrul -

General Mariç 
Ankara, 22 (Huauıt) - Yugoehwya 

Harbiye ve Bahriye Nazın ıcneral Ma· 
riç dün Millt Müdafa Vekilimiz ve mih· 
mandarlan ile Kayserideld tayyare ve 
!dokuma fab~ika.sım ıczdiktcn .onra 
saat 12,30 da An.karaya müteveccihen 
yola çıkmrı ve gece 21,30 da buraya 
vasıl olınuıtur. General burada yarım 
sa.at kaldıktan ıonra 22 de huausi tren
le ve yanında ayni zevat olduiu halde 
lf',,gkişehire h0~eket etmiıtir. 

Eıkişehhde 

Eskl§chir 22 (Huausl) -General 
Mariç yanında general Kbtm. Özalp ve 
lıUyUk erki.nıharbiye ikinci reisi gene. 
nl ASJm Gündtute beraber uat 9,30 -
da buraya vasıl olmu§ ve vali Kadri 
ttçok ile mevki komutanı Abdurrahman 
Nafile tarafıtidan kar§Ilanmışttr. Gene· 
rale bir askeri krt'a resmi sclimı ifa ct
migtir. 

Misaff rimit istasyondan doğruca 

nrducvine gclmiıler ve vali ile general 
Abdurrahman Nafize iadei ziyarette bu
~unmll§tur. 

Bunu müteakip bava kuvıretleri ve 
havacılık mektebi gezilntlı, öğle yeme. 
ği Orduevinde yenmiştir . 

Misı<:iirimiz saat 15 de hususi trenle
riyle İzmire hareket edeceklerdir. 

n1ak için sarfettfği fevkalbeşer lmv • 
vet, oradaki yaşayış seviyesini çok 
dü~ürmUştUr. Hayat son birkaç sene 
zarf ındtı. tamam yüzde 20 nispdinde 
pahalıl~trr. 
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Fasa geldiği gündenbcri tiımanla -
yan lglczias'ın hisleri yeniden canlanı. 
yor. Bazan akan su ile kalbinin ailadı
ğmı da duyuyar .• 

Bir gün kale duvannın üzerinden ba
karken, bir kuabm bir sepet dolusu 
koyun l:ıaraağını çukura attığın ıgörldü. 
Zıra o vakitler, Faslılar henüz !koyun 
barsağınm bir ite yarayabileceğini bil
miyorlardı. ve kestikleri koyunlaınn 

banaldannı, akbabalarla aencri köpek
ler yesin diye kale diplerindeki hendek. 
le;.e döküyorlardı. 

Adam sepeti boşalttı, hıriatiyanlara 

Janet okudu ve oradan uzaklı11t1. O va
kit eski k~k mahkfimunun kafuma 
bir tikir geldi .. Fasta hendeklere atılan, 
halbuki İ8J>&Jlyalda çok pahalı olan bu 
baruklarla ticaret yapmak .. Bu suretle 
bugün Fas civarında son derece terakki 
eden bağırsakçılık sana'tmm müeaisi 
olmak şerefi ııteuiaa'ın oldu. 

Evveli yalnız batına, sefalet içinde 
çalı)lJ, efen dilinin bahçesinde iti olrna
cfıiı eaatlerde, bJe Gı~Jannuı--hen -
cteW'erina ldolqtı; cünün en eıaık saat
lerinde, bürçlerin loaa ıölgcsi altinda 
köpekler ve akbabalarla çekiıc çekiıe 
barsakları topla<lı. 

Sonra, ıte efeıtlisi karıştı. İglezias'm 
fikrini anladı, onun maiyetine esirler 
verdi, onu himaye etti. Bu suretle hem 
İglesı:ias, hem Mehmet bin Süleyman, 
hem de bir çoli kasaplar zengin oldu. 
Hülba bir 'Sene sonra köle, bedelini ve. 
rerek esaretten azad oldu, epeyce para 
biriktirdi ve Arap adetine göre Mehmet 
bin Sü1eymanın omuzunu öptükten son
ra Fastan ayrıldı. Tangerde yerlqti 
ve orada İspanycl konsolosanesine ka
sadar oldu. 

Bu ite §attınız mı? İspanyol konsa. 
loıu deli mi oldu dersiniz? Hiç te kle
ğil ..• Iapanya konso106u kasadann kim 
olduğunu tanımıyordu ki.. Ona arap. 
sa bilen ber hangi bi!' İspanyol limn
dı. Ve İgleszias, yeni bir isim altında 
müracaat etrnitti. Adını değiıtirip, ye
ni bir ad almanın her vakit kolayı bu
lunur. 

Sekiz gün ıonra konaclos yeni kua
'dann, it bilir, terbiyeli ve namuıltı bir 
•dam olduğuna inandı. Bu, Faata, b. 
Panyada, hatti dünyanın herhangi bir 
~rafmda kaudar olmak için kafi bir 
vasıftır. Bunun için kasadarlıkta kt~dı 
"e iıtediğı kadar kaldı .. 

Aradan bir kaç sene geçmiıti. tgles
zias, Tangerde mühim bir adam olmut
tu. Artık ne Pas, ne de Cianfarina aklı
._ bile celmiyordu. Fakat İspanyayı 
•klından çıkarnııyo:-du. Yakın maziyi 
Unutınuş, fakat uzak maziyi unutama
bııttı. Belki yüreğinde bili bir ümit 
".•~dı, ve kendini Sevile, Fae bürçle. 
rırun önündeki Mehmet bin Süleymanın 
bahçesinden daha yakın görüyordu. 
le İspanyol kızlarının koltuk altlocının 

0kuau .bumuna geliyordu. Arap ve 
l'lhudi kızlannm koltuk altlanndan 

:U koku çdanu. Bir akıam mukad
ı;ratmın bu inatçı oyununu iyice anla-

• • • 
.:spanyada papaslann çok nüfuzu var. 

· f g1cztaı, Pransis1cen papası Fcr-
nandoy • 
d' . a meseleyı çıtlatmı}·· · karar ver-

ı. Bır papas, bir Fransisken papası, 

Bilhe.saa Fasta bulunan bir Franaisken 
papası tam bu it için yaratılmı§ bir a
damdır. Bunclaıın batka Fernando, Ella. 
hın her mahlQkunu sevdiği gibi kasa· 
dan da seviyordu; fakat tgleziasa bi
raz fazla teveccühU vaı1dı, o, insan ol
mak için kifi derecede vasıflara malik 
bir adam gibi görünüyordu. Yalnız o. 
nun biraz daha fakirce yapmasını isti
yordu, çünkü İglezias'ın fazla bahtiyar 
olarak yapdığma kaniydi. 

Ona: 
- Krrlardbıki otlan görüyorsun ya, 

diyordu .. Otlar gibi alçak gönüllü cı. 

mak lizımdı. 
lglezias cevap veriyoridu: 
- Ben bu otlardan daha kötüyÜ'l\1, 

babacığiin •• Ben bir gübre yığmryım. 
-Belki, eler Allah aeni bulOtfundan 

esirgememİfle.. 

- Dediğim gibi babacığım.. 
Düz, genit l>ir tajın üzerine oturmuş

lardı: bu taş Tanger tehrinin son ev. 
lerini geçtikten sonra, gürültÜlü deni
aia.kaqıamlda. Lam yolu üzerinde idi, 
Tqiltı kayalar tkerinden lanlan, beyaz 
köpükler ve faydasız aeüerle yayılan 
dalgalar gibi, eski hatıralar da kürei 
mahkumunun kalbine büyük darbeler 
vuruyorlardı. 

Artık gayıri muayyen ve firi bulut -
)ardan lbatka bir şey olnuyan bu hatıra~ 
ların mevcudiyeti, C11lan düşünürken 
sızlayan yaradan biliniyordu. 

- Ben Futan geliyorum, dedi, .en 
da esiıtdim. 

Papas baıını eğdi: 
- Ne kadar iyi evladım. • 
- Oraya da Cianfarnia aClalanndan 

gittim. Bu adaliK'da kürek mahkCtmu 
idim .. 

Papas mülayim bir bakı§la İgleziasa 
baktı ve iki eliyle ellermi tuttu. 

Kürek mahkumu tekrar söze başla
dı: 

- Adam öldürmüttüm. detii.. 
- Bilmiyor muaun ki İsa efendimiz 

çarmıh~ iken boynuna saplanan mız. 
rak, bugün adam öldürenlerin" günahı. 
]arını affettirdi. 

tglczias, vah§İ bir bakı§la aalgalara 
bakıyordu. Yüzü timali garpte idi. Pa
pasın dedikleri onu mütecuir etmiyor 
gibiydi. 

- Bu, timdiye acadar gördüğünüz 
kızların en güzeli idi, deldi, lboyu posu 
yerinde... Meryem anaya benziyor .. 
(Baş parmaklarını ve §&hadct parmall
larrnı biribirine yerleıtirdi.) Onun göğ. 
ıü kadar ıüzel bir göğüs Sevil bir &ha 
göremez .. Ya kalçalan babacığım .. Ya 
kalçalan .. Ya burunu ... Yürüyüf de
ğil, dansediı, dansediı,, Bir ate§, gö• 
zü, ldudaklan, öpil§ü .. 

Kendini zaptedemedi .. 
- ömrümün ec.ı günü ofaun <liye 

haykırdı ve ppkasını toprağa attı .. 
iki veya üç saniye sükut onları .a<"

dı. Ve eonra birdenbire denizin gürül. 
tüsü hakim oldu .. 

Papas: ''Sakin ol, dedi. Yıldızlann 
berrak bakııını seyret.,, 

tgleziaı fena bir gözle papaza bak
tı. Otuıfdu, yüzünü elleri içerisine aldı, 
derin derin içini çekti ve: 

- Onu ne kadar çok sevmiştim, de
di, onun için her ıeyirni verdim .. Vakti
mi, paramı, her teyimi onun için .. Dün. 

Puyer Domhitk 

mahkumu ... 
yada neyim var, neyim y<>ksa .... Hlirri
yetimi de verdim.. 'Az kaldı kellem! 
de verecektim. Bapmı vermedim. Fa
kat baıkalannm batını veıidim. Pazar
da karpuz satan zavalb annemi de lha. 
rap ettim. Artık hiç bir ıeyim kalmadığı 
ve uatimi rehine koyduğum gün, ilo
riıini im yorsun uz, babacığım, Dolores, 
Dolores'im beni terketti, baJkalariyle 
yaşamıya gitti. 

Evvela !başını eğdi, sonra kafasını 

sallc~dt. 

- Babacığım .. İşte böyle, dedi, o 
baıkasiyle gitti. 

igleziaı sustu, içini çekti, ellttini 
kavuıturdu ve tekrar söze başladı: 

- O gün, şerefimle beraber gunı
rwn öldü.. Artık ldafamda lkadmr ve a. 
pkını bulmaktan 'ba91ca hiç bir. fikir 

yoktu .. Allah bu dileğimi yerine ııetir
di .. Bir akp.m, bir handa kapının yanı 
başında.. Evvela yalnız Seronoyu gör-

düm .• Sırtı bana dönük, tezgaha ldayan. 
mıı duruyor<Ju .. Döndü ve gülmeğe ko
yuldu, sonra ellerini biribirine vuraıalr 

"Dolorn ! Gel buraya I" diye haykırdı .• 
Şakal~rak ve bembeyaz di§lerini gös
tererek daha kuwetle gülmeğe koyul. 
du .• 

Eli kemerinden taşan bıçağının kab
zesinde idi. Kadın ıcnun çağırışına ita
at etti. Hanın arka tarafından geldi ... 
Orada öteki kızla beraberdi. Görmeden 

onun geldiğini seziyordum.. Kokusu 
her saniye daha kuvvetli fburnuma çar. 
pıyordu. Yaklaştı, utanmadan ve bana 

bakmadan önümden geçti .. Babacığım, 
bZlkmadan, bakmadan ... Sonra ona yak
laşarak herkesin gözü önünde ağzından 
öptü. 

Handa hizmet eden kızlar durmuı, 

ve bütün içki içenler, katırcılar ve ge· 
miciler, kadehlerini bırakmışlar, batla. 
nnı kaldırmışlardı; hepsi vak' ayı anlı
yorlar ve benim h~:Alıma ıstırap çeki
yorlardı. 

Yalnız onun ikisi lakayd duruyordu: 
Erkek budalalığırldan, kendisine kadın 
kalblerinden bir kolleksiyon yaptıran 
güzelliğinin verdiği lbüyük gururdan .• 
Kadın, fenalığı yüzünden.. üzerimiz
de sallanan felaketi görmüyorlardı. 

Hakikaten üzerimize, Allahın verdi
ği hükmün gölgesi düşmü§tü. O vnkit 
ellerim ileride düştüm. Yüzüm masaya 

kapanmış, ağlamağa koyuldwn. Ve 
derhal bir yuha işittim .. Bu içki içen 
insanlar alçak mahlCıklardr. Beni fela-

ketim için ağlıyor sanıyorlardı. Halbu. 
ki ben, bir dcbaba gibi üzerimize dü
şen Allahın hükmü için ağlıyordum. 

Birdenbire omuzuma vurulduğunu his
settim, bir ses : 

- Hey, buradan çık .. <liyon:lu. 

Bu, bu kelimelerle bana nefretini 
ı;österen meybaneciydi. 

TakallUs dmiş yüzümü kaldırdım, 

ateş saçan yanaklarım ve yaşla dolu 

gözlerimle onun yüzüne baktım. Bir 
göz yaıı kb:nlasınm çeneme kadar yu
varlandığını pek iyi hatırlıyorum. Bu
nunla beraber, kıvrık saçlarının üzerin. 
deki başlığiyle enine, boyuna önümde 
duruyordu. 

(Sonı' yann) 

• 
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......... Olle ............... ._ 

2,46 12,11 16,09 19,26 21,19 2,28 

Lüzumlu Tel.lonlar i 
Yanoın: 
İstanbul için: 24222, Beyotıu için: 44844, Kachld51' 2çln: 60020, 'Oskfldar 

için: 60625. 
YeşiJköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, Bflyllkdere,Fenerbahçe, Kandilli, Eren. 

köy, Kartal, Bfl)'ilkada, Heybeli, Bursu, Kınalı, için: Telefon muhabere memu
runa yangın demek kiridir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz .. .. se. .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi lmdad: 44998. Mflddeiumumllik: 22290. Emniyet mfidOrlOlil: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyollu: 44Ş0l • İstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyollu: 44783. Beşiktaş: 40938. Ciball: 20222. Nuruosma.o 

niye: 21708. 'Osldldar. Kadıköy: 60773.. 
Huapd: İstanbul: 24378. Kadı:tny: 60790. Beyoj]u: 44642. 

Taka Otomobili latemek için 
Beyoj]u ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. ıoı. Kadıköy ciheti: 604471 

Denizyolları 
İstanbul acentellll: 22740. Karaköy: 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Salı, Pe11embe. Cuma lflnlerl saat 8,30 C!a Topnarıe 

rıhtımından. 
Karabisaya: Salı ve Cuma ıfinleri saat 19 'da Tophane nhlımmdan kalka~ 

ve Tekirdal, Miirefle, Erdek, Şarköy iskelelerine ufrıyarak Karabijraya vanr, 
Akdeniz postası: Yarın sefer yapılmıyacaktır. 
Karadeniz postası: Yann sefer yapılmıyacaktır. 

M"izeler 
Ayasofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Cinfll XöşlC, Aslierl Milıe Te 

sarnıçlar, Ticaret n Sanayi MflzesJ, Sıbht Mfiıe: 
(Bu mllzeler hers(ln saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.)' 
Tilrk Te islim eserleri mllzesl: Puarteafden başka herıün saat 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma gllnlerl 18 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hers(ln saat 13 den 18 ya .kadar açıktır. 

M cm/ eket Dqı Deniz Sel erleri 
1 •ınanya vapurları: Cumartesi günleri 13 de Köstenceye; Salı ıfinlerl 18 de 

Pire, lleyrut. İskenderlye. 
ltalyan vapprları: Cum' a\lnlerlşaat 10 da Pire, BrencUıJ, Yenedi*, Tri)"elle. 

jı\vrupa Hattı 
Sirkeci istasyon llOdllrlqfl Telefon 23071 
Semplon ekspreal hertOn Sirkeciden ... ı 22 de kalkar Te Avrupadan ıelenl 

saat 7,25 le Sirkeciye munsalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 C!e ıelir. 
Edirne postası: Herıün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de selir. 

Anadolu Hath 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 'de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 C!a 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapaıan. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhtelitl Pazartesi, Carıamba 

ve Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 
MÜNAKASA iLANLARI: • 
• İnhisarlar idaresi için 60x36 ebadında 250 kilo alüminyum kalıt pazar. 

!ıkla sntın alınacaktır. Pazarlık yarınki pazartesi günü saat 3 de idarenin Ka
hntnştaki ıe,·nzim ve mübayaat şubesinde yapılacaktır. 

• Mudanya belediyesi elektrik santralı için makine yağı ve maden kömürü 
26 mayıs 938 perşembe günü saat 3 de eksiltmeye konulacaktır. Eksiltme Mu· 
danya belediye encümeninde yapılacaktır. 
GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 

• Esir Alman tayyarecileri Bask 'divanı harbince idama mahköm ecmdiler. 
• Rir Sovyet tayyaresi Kutba uçtu. 
SİNEMA VE TİYATRO 

BBYOCLU 

Melek 
ipek 

Sara11 

sam er 

Alkaıar 
Sakarua 
Kartuluı 

ISTANBUL 

Alemdar 

Ferah 

KADIKÔY 
HAT,E 

: Ali. batia, Bora 
ıı Mihracenin ıözdesl, Hint 

mezarı .. • Mihracenin sözdesi, Hint 
mezarı 

ı Demir adam, Cısan melo 
dlsl 

: Deniz korsanları .. . Kasırga, yakan puseler, 
: Ateş kraliçesi, Arzu ile 

Kanber, 

:ı Fofan klo<Jina, Yüriiyen 
kale, 

: Kızıl rahip, Volıa mah
kQmları, 

-: Beyaz atlıların intikamı 

·: Mihracenin gözdesi • 

• • • 
Tiyatrolar: 

HALK OPERETi 
Pazartesi: Kadıköy 

lstanbul Radyosu 
22 MAYIS - 1938 PAZAR 

18,30 pJAJda dans musikisi, 19,35 kon 
ferans, Prof Salih Murat JRaClyo derSleri); 
20 Nihal ve arkadaıları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,48 Ömer. 
Rıza tarafından arapça söylev, 21 Cemal 
Kamil ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, (saat &}arı), 
21,45 orkestra, 22,15 ajans haberleri, 22,30 
pllkla sololar. opera ve operet parçaları, 
22,50 son haberler ve ertesi ıünün 

programı, 23 son. 

ŞEHZADEBASI 
TURAN TiYATROSU 
Halk San'atkln Naşit 

ve arkadıtları 
Mlçe Pençef varyetesi 
Bugün gündüz saat 
15 de Balauı 3 perde. 

GECE: saat 20,30 da (ESKİ ADETLER) 
komedi 3 perde; Naşit tarafından komik 
kanto; Dans, Solo, Dflet ... 

Silreyyada (Perde ar- --------------
kası) Salı: Azakta (3 
Yıldız) Çarşamba Be
şiktaş Suat Park. Per
şembe: Bakırköy Mil
liyadf, Cuma: Pangal
lı Kurtuluşta (Perde 
arkası). operet 3 perde 

Kiralık veya satılık 
hane 

Üç katta 8 oda, sarnıç, tulumbalı kuyu, 
bahçesi, istasyona civar, tren gtlzerılhı, 
havadar Te Mannara:ra nazırdır. 
Kadırga: Talebıprırda. karf.uuıda #9. No. 
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Bir "çizmeden yukarı çıkma,, hikayesi 

Genı· süvariliğine 
özenen ahçı 

Btır acdlamo @Deffil kal'Jt:an kaırdeşanın şaha· 
cıetaııamesftır;ın eBnır;ıe geçnrmış ve kccca t>Ur 
va~tUJırlYI ®~gnn deıron~ıeırcdle donaştnırmak 
sevdasına kapnDmnş ı 

Gö~Tetim lfenlzin 'karattlığtna alışuıoo, fiJ,zerfrnize <1ôğrıı gelen miUhiş bir vapur gö?'aüm... . 

lngilterenin en tamrımış kaptanla
nndan birisi olan Dan Halkrov geçen 
sene hizmetten çekilmiştir. Devonşir' 
deki malikanelerinde oturuyor .. Kap
tan, geçenlerde, "deniz üstünde, 56 se
ne,, isminde 'bir kitap yazarak Jıatıra
larım neşretmişiir. Bu kitalnn bir fas 
lı hem feci, lıem de gülünç bir vaka
yı anlatı)·or. /(ısaltarak w:ılıyornz. 

!skoçya deniz inşaatı tezgahlarından 
bir mektup aldım. Yeni Zelantda yeni 
kurulan für seyrisefer şir eti namına 
yaptınlmış olan bir geminin yeni Zelan
da kadar kaptanlığı teklif ediliyordu. 
Ba sıralarda işsizdim. Bu teklifi kabul 
etmeğc karar verdim. Görüşmek ve şart.. 

lan tesbit etmek için doğru direktörün 
yanma gittim. Bana şu izahatı verdiler: 

- Gemi bize on ay evvel ısrnarlanmış
tr, inşaat devam ederken bir gün bira
dam bize müracaat etti. Ve inşaat esna

sında da şirket 'namına işleri kontrol 
edeceği bildiriliyordu. Geminin in~atı 
sona yaklaşırken bu kaptan bize müra
caat ederek ''uzun senelerdenberi deniz

den ayn yaşıyorum. Düşündüm. Birinci 
kaptanlığı benim almam doğru olmıya
cak .•. Siz bir birinci kaptan bulunuz. Ben 
de ikinci kaptan olayım.,. dedi. Bu tek
lifi kabul ettik ve bu iş için size baş vur
duk. 
Şirket dittktörile beraber, denize in

airilmiş ""' son hazırlıkları yapılmakta 
btılunan gemiye kadar gittik. ''Prens Al
ber,, isminde olan vapuru çok beğendim. 
Vapurda, bana ikinci kaptanlık vazifesi
ni görecek olan kaptan Burju takdim et
tiler. Bu orta yaşlı bir adamdı. Halinde 
hiçbir fevkaladelik yoktu. Bana hoş gel
diniz. dedi, kendisini takdim etti. Ve 
kaptan elbisesi giymedifi için itizar et
tL Sonra da §U manasız suali sordu: 

- Gemide çalışırken üniforma giymek 
mecburiyetini disiplin için zaruri bulan
lardan mısınız? 

Bu suale cevap bile vermedim. Ve gemi 
yi beraber dolaşmamızı rica ettim. 

- Siz yalnız dolaşsanız daha iyi olur. 
Geıni hakkındaki fikirlerinize tesir etmek 
istemem. 

Gem.iyi dolaşmağa başladım. Dümen 
dairesine girdim. Burada yalnız el dü
meni vardı. Otomatik dümenin nerede 
olduğunu sordum, cevap verdiler: 

- O da olacaktı. Fakat kaptan Burj 
taktrğnmz otomatik dümeni çıkarttr. O 
yalnız el dümeni ile gemiyi idare etmek 
istiyor. 

Aklrmda garip bir şüphe dolaştı: "A
caba bu adam deli miydi?,, Kestirmece
vap verdim: 

- Bu köca gemi el dümenile idare o
lunamaz. Bundan başka otomatik dü
menler kullar.mak kanunen mecburidir. 
Böyle bir mecburiyet de olmasa ben böy~ 
le bir gemide çalışamam. 

Boynunu büktü ve "mademki ısrar e
diyorsunuz, öyle olsun!,, dedi. 
Kaptın Burj ite ikinci ihtilafımız hari

a yüıünaen oıau. Haritaları seçerken 
Burj kulağıma fısıldadı: 

- Singapurdan ilerisi için boş yere 
harita almayınız. O denizleri avucumun 
içi gibi bilirim. 
Artık sabrım kalmadı: 

- Şu noktayı unutmayınız, azizim 
dedim. Bir gemide iki kaptan olamaz. 
Prens Aleber gemisinin birinci kaptanı 
benim. Nasihat almaya da fütiyacmı 

yok. 

Nihayet sefer ba~ladı. İkinci kaptanın 
garabetleri günden güne artıyordu. Ah
çıya.marangoza, tayfalara ahçılık, maran 
gozluk, tayfalk mesleğine dair yazılmış 
ufak, bayağı kıymetsiz kitaplar dağıtı· 
yor, kaptan köprüsünde köprünün mu
vazenesini temin için konmuş demir bil
yaları denize attmnağa kalkıyordu. 

Yakalar biribirini kovalamağa başla

yınca deniz nizamnamesini açtım. Birin .. 
ci ve ikinci kaptanların vazifelerini ta
yin eden ve birinci kaptanın verebileceği 
cezaları gösteren faslı el yazımla kopye 
ettim ve ikinci kaptana gönderdim. . 

İki gün sonra Port Saide yanaşırken 
sabahın ikisinde keskin düdük sesile u
yandım. İkinci kaptan makine dairesine 
emir veriyordu: 

- Son hızla geri. 
Kumanda borusuna atıldım. 
- Ne var? 
- Bir gemi •.. Tam önümüzde. 
Gözlerim denizin karanlığına alışınca 

üzerimize doğru gelen kocaman bir va
pur gördüm. 

Bitmiyecek kadar uzun iki dakika geç
ti. Gemiyi tam vapurdan iki metrecik u
zakta durdurabildik.. Bu vakadan ucuz 
kurtulmuştuk. Fakat ya kaza olsaydı. 

Tamamile bizim hatamız kazaya sebebi
yet vermiş olacaktı. Hiddetten kuduru
yordum. Derhal Burja döndüm. 

- Bundan sonra siz nöbet tutmryacak
sımz. Nöbetleri üçüncü kaptanla ben tu
tacağım. dedim. 

vamı tal{dirinde derhal kendisini tev\df 
ettireceğimi ve ayaklarına zincir vurup 
ambara tıkıyacağımı bildirdim. Bu yazı 
istediğim tesiri yaptı.. Yanıma geldi, 
yaptıkları için özür diledi. 

Çok tatsız bir seyahatten sonra gidece
ğimiz Kleyd limanına gelmiştik .• 

Burada raporumu yazdım ve kumpan
ya direktörüne verdim. Vakayı şifahen 

de anlattım. Sözlerimi bitirir bitirmez 
direktör: 

- Bütün bunlara inanılmaz, 

cak şeyler dedi. 
Kızdım: 

olwıya-

..:... Yalan söylemiyorum. Geminin sc· 
lfuneti namına bir defacık tahkikat yap
tırınız. Siz de işi anlarsınız. 

Tahkiakt yapıldı ve şu neticeyi verdi: 
Kaptan Burj şimali Yeni Zelandasında 

küçük bir otel sahibi imiş .. Bu adamın 

kaptanlıktan tekaüt olmuş bir kardeşi 

varmış .. Olmüş, kardeşine büytik bir mi· 
ras' bırakmış. Kardeşinin evrakı arasında 

kaptanlık şeıladetnamesini de ele geçir· 
miş. 

Bir gemide kwnandan olarak denizler
de dolaşmak çok hoşuna giden bir şey
miş .. Kardeşinin gemisinde bir çok sene
ler ahçılık ettiği için gemicilik edebilirim 
hülyasına düşmüş, ve o sırada yeni tees-
süs eden seyrisefer şirketine mühim bir 
sermaye vererek dahil olmuş .. 
Tahkikatın meydana koyduğu haki

katleri şirketin idare meclisi huzurunda 
da itiraf mecburiyetinde kaldığını ve son 
ra hapishaneyi boyladığını bilmem söyle~ 
meğe hacet var mı? 

Kelepir 
Şişlide Bozkurt caddesinde 6 No. lı An. 

Sa.ldo ıpartımanının yansı :!'/5/933 salı 
günü saat U de açık artırma ile ve diğer 
yansı da do~rudan. do~ruya mutasarrıfı 

tarafından satılacağından fazla maJC..mat 
istiyenlerin 24 Nisan 938 tarihli Cumhu-
riyet gazetesinin 11 inci sayfasındaki res
ml il!nı okumaları . ve Gafatada lzmirlioğ
lu hanında 6 No. lı avukat yazıhanesine 
miiracaat etmeleri. '(V. P. 11226) 

Acele satıhk 
apartıman 

Ta~ihi bir vesika 
ortaya çıktı 

Bugün ortaya çıkan bir vesika ile, 
Napolyanun oğlu Rayştat dükünün Mek 
sika imparatoru Maksimilyenin babası 
olduğu isbat olunmaktadır. 

Ceyms Henri Duven ismindeki tarihi ı 
eserler meraklısı bir lngiliz yeni neşretti
ği hatıralarında bu kıymetli vesikadan 
bahsetmektedir. 

Bu bir mektuptur ve Napolyanun oğlu 
tarafından o zaman henüz Ar§idük bulu- \ 
nan Maksimilyene yazılmiştı'r. 

"Kartal yavrusu,, ismi verilen Rayştat 
dükü, yani Napolyonun oğlu, Avusturya 
imp:ıratoru Fransova Jojefin kardeşi 

I\ıa~{similyene gönderdiği bu mektupta 
şöyle yazmaktadır: 

"Sevgili oğlum, 
''Ben, senin zavallı baban, sen dünya

ya gelmek üzere olduğun ırada dünyayı 

terketmek üzere bulunuyorum. lnsan 
§eldindeki şu canavar Meternikde fazla 
yaşıyanuyacağmu anladı. Benim ClelililC
lerim onun taliine yaradı.Her şeyi bildiği 
gibi senin doğuşundaki gizli noktayı da 
öğreneceğinden korkuyorum. "Bu meK
tubu sana, istediğin gibi düşünüp hare
ket etmiye im.kan bulacağın bir zaman ı 

da eline geçmesi için yazıyorum. 
"Annen sana bir ~eyden bahsetmiye

cektir. O, dünyanın en büyük adamının 

torunu ve tek varisi otan bir çocuğu kar· 
11mda taşımış olmayı bir utanç telft.kki 
etmektedir. 

"Bir gün gelecek; Fransa, en büyük 
evlatlarından birinin doğrudan doğruya 
varisi olan birisini, kendi başına geçir
mek istiyecektir. O zaman, sen iftiharla, 
kim olduğunu nan edersin ... 

Napolyonun oğlu, bu mektubu, kansı
na gönderdiği bir mücevher kutusunun 
jçine gizli bir şekilde yelertirmitir. Bu 
kutu tarihi eserler roorakhsı Ceymsin 
l"line gcçmie ve okuduktan sonra, Maksi· 
mfiyenin Napolyonun torunu olduğuna 
dair esasen mevcut bulunan kanaati is
nat ettiiini gömıü~tür. 

Bu suretle, tarihin gizli bir sayfası 

~.ydmlanmıs oluyor. 
Mahlmdur ki, Awsturya imparatoru

nun kardeşi Maksimilyen, Meksikaya 

girerek orada imparatorluitmu ilan et
miş, ve sonra kW'§UD:a aizilerek öldüri.il
mü§tür. 

111 
ÇOCUKLARINIZ ÇıN 
En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
g Çocuk Esirgeme .KDl'UID nnon 
•aktile bir aile kütUpbanesi ola.. 
rak bastırdı~ İkizler serisinde 
duyduğunuz bu ebikUğt bu gli
zel ve re111mll bilyük hikAye kita
bı ile doldoriılmuş bnloyorıız. 

• Kültür balı:anııtı eseri tetkik 
etmiş, ilk okul <;ağındaki eocnk. 
la.r lçln faydalı eser olduğunu tas. 
dik etınfştlr. 

• A:ı:;kara caddesinde Vakit Kitap 

22 MAYIS -1938 

Yaz mevsimi için latanbula 1relenlere 
bulunmaz hrıat 

Cağaloslu Ilimayeietfal sokak 5 numa. 
rah Kocapıcak aparhmanında tnevalm do
layısile 1 inci ve 3 üncü kat daireler mo

bilycsi ve ihtiyaca kari e~yasHe kiralıktır. 
Görüşmek için 1 inci katta Naci Oznre. 
ne müracaat edilmelidir. .... 

evinde arayınız: Fiatı 60 kurut: 
posta l<;in 4 kuruş na.ve edtnlz • 

. ' -ı .. ~ .. . . . : 

Denizbank 
Istanbul şubesi müdürlüğünden: 

Satışa çıkanlmışken talibi zuhur etıniyen Yalova kaplıcalarmdald eski e 
lektrik tesisatına ait .motör, dinamo, akümülatör ve buz makineleri yeniden 
pazarlıkla saulığa çıkarılmıştır. Pazarlık 30 mayıs 38 günü saat on ~te De
nizbank Materyel Daire&i reisliğinde yapılacaktır. 

Satılacak parçaların müfredatlı listesi ve satışa ait mukavele projesi Ma
teryel Dairesi reisliğinden parasız olarak alınabilir. Pazarlığa girmek istiy~
ler, pazarlık saatinden evvel Denizbank veznesine bin yetmiş liralık teminat 
yatırarak pazarlık saatinde Materyel dairesi reisliğine müracaat etmelidirler. 

Tokat Valiliğinden : 
6-5-938 cuma günü saat 14 de Vılayet Encümeninde kapalı zarf usulile eksilt .. 

mesi yapılacağı evvelce ilari t'dilmiş olan Zile Kaza Merkezindeki (21629) lira (50)J 
kuruş keşifli ilkrriektep inşaatına ait ek siltmroe talibinin ibraz ettiği vesai.kin no1' 
san olduğu görülmesinden eksiltmenin bir ay içinde pazarlıkla ·yapılaca~ il~ oıu
nur. (2827) 

...-----------------..------------------------------------- / t ' \ ' .~ a ' ~ • • ' • • ~ ~ 1 ' • • • ,.,.j ~ •;_•- • ._ 

. ·_ ... l,tanbt1l" Bele<JiveŞ~.--Jlanlarr · 
. . • t • ' f! .... :· ,.,,._. . ....). • . 

Kaptan Burjun yanına girdiğim vakit 
otomatik dümenlerin nerede olduğunu 
sordımı. 

Dik dik bana baldı ve "ben onlan c1ef
ettJm, dedi, eski ananelere bağlı hir ada
mmı. GemiYt el dürnenile idare edece
ğim.,, 

Ertesi sabah Burjdan bir ültimatom 
almıştım. Derhal ikinci kaptanlık vazife
si ve hakları kendisine verilmediği tak
dirde gemi s:ılıiplerinin mümessili sıfati
le ilk uğnyacağımız iskelede gemiyi tev
kif ettirl'Ceğini söylüyordu. 

Kasunpaşada Tabakhane caddesinde 
23 numaralı üç daireli iki dairesinde dör· 
der ve birinde de üç oda ki ceman on bir 
oda. Ust katı muşamba döşeli mutfak, 
hata ve muntazam elektrik tesisatı ve Keşif bedeli 930 lira 89 kuruş olan Çubukluda Belediyeye ait köşkün tamiri açıli 
suyu havi apartıman üç bin liraya acele eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım müdürlüğünde göril' 
satılıktır. lebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri müdürlüğfıl1' 

Görmek istiyenJerin üst katt3;ki sahip-1 den alacakları fen ehliyet vesikasile 69 lira 82 kuruşluk ilk teminat makbuz ve'/3 

Yazısına yazımla cevap verdim. Kap
tanlık vazifelerine müdahale etmekte de-

lerine müracaatları. nlektubile beraber 24-5-938 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdJ!" 
ıJar. '(2657), (B.); 
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dan, mustakbel pllnlan için elze:n olan 
maHimatı hlamıyoııdu ve çünkü genç 
kadının üzerinde istedifi telkinatı ya -
pamryordu. 

F&lcat bu adamın bu itte son derece 
talihli olmuı mukaddermit 1. 

Bütün ibtimamlara rağmen fiddeti
ni muh&Wa eden 11yıklamalar eana
aında Jan, tabit vuiyetindc ıüphesi% 

aöyliyemiyeeefi bir çok ifıtuttı bu· 
lundu. 

Betbaht kadın, mütemadiyen kraldan 
bahıedi,or ve müthiı •ıikr canhirat 
eninler teklinde durmı•:ian yükseliyor· 
du. Ve bu derece llfk o kadar aaf, o Jca. 
dar kuvvetli ve her türlü menfaatten o 
kadar iridir ki mösyö Jak, kurbanına 
ka11ı büyUk bir hayranlık duydu ve · ı 
mustarip ruhun, en gizli iffa*ıtını ürpe
rerek dinledi. 

M6syö Jale, bu saf hi&lere karşı duy
duğu hayranlıkla bera.bcr. endit e de 
duyuyordu, çilnkü insan kalbini iyi ta
nıdığı için, böyle bir a}kın ne mucize
ler yarat:mağa kadir olduğunu biliyor· 

du. Diğtr taraftan kralı da ~ok iyi ta· 
nıyordu ve hissediyordu ki bu atepn 
a~k, Luinin hafif ve hodg~m kalbinde 
büyük bir alev yakabilirdi. 

Bütün bunlan nazarı itibara 21!an 
Jak, her ne bahasına oluııtıa olsun, ma
dam d'Etyolun nerede bulunduğunu ve 
sıhhatinin vahim vaziyetini, bUyük bir 

dikkatle gizli tutmağa kaıı<cr verdi. 
Dostlarından birisi genç kadmın ne

rede bulunduğunu, bir tesadüf eseri 
olarak öğrenip, bunu bir de k rala söy

leyip, hinyanetle itham ettiği zavallı 
ıen; kadının ken:iisine karJı ol:ı:ı qk

tan ölmek üzere bulunduğunu ilive etti 
mi, bu bariz aşk isbatından ni.mütcna
hi bir ıurur ve zevk duyacak olan kral, 
hakikati bütün çıplaklığiyle anlaya~•!<· 
tı. 

O z~man, orada gördüğü mustarip 
ınahlükun, hiya.net ve sadak:rıtsiztik et-

tığını söyleyip onu buna inandırrr.ağa 
tabii imkan yoktu. 

O zaman, bu kadar büyük bir ihti -
ma:nla h<1ıırlanmış olan plinlar altüst 
olacaktı. 

O nman madam d'Etyol, bu gizli ve 
korkunç mücadeleden muzaffer çıkacak 
ve kralın samimi muhabbetine ve belki 
de derin ~ına nail olacağı için, art k 
hiç bir darbe ona eriıemiyecekti .. 

Binaenaleyh, hasta tamamiylc iyile
tinciye kadar. her 'eyi gizli tutmak lA· 
zımdı. Genç kadın iyileştikten sonra 
tehlikeli ohnryacaktı. 

ÇUnkU ,e'1Vela, o • ımana kadar kral, 
kontes dü Barriye tamamiyle ahıacalc 

ve belki de onu scvmeğe baıhyacaktı. 

Sonra da, çünkü, madam d'Etyol iyi

leşince pereatij ve güzelliğinin en mü
him kısrr.ını kaybed~:ek ve kral;ı, genç 
kadının d'Assasla münasebetine dair 
bir çok deliller uydurularak. onu tama
miyle gözden düşürecek tedbirler alına
caktı 

İşte bunun içindir ki. lüzum5uz b:r 
cinayetten tiksinen mösyö jak. h·ıstaya 

elden gelen ihtimamın gösterilrr.esi 
için kat'i emirler vermi§ti. 

Ve gene bunun içindir ki agır bir 
şekilde hasta olan madam d'Etyolun, 
Rczcrvuar sok;:ığ ndaki küçük evdt' bu
lunduğunun hiç kimse tarafr11dra du
yulmaması hususunda tedbirler alınma
sını da aıkı bir surette tenbih etmişti. 

Fakat jan, sayıklamalı·n esnasında, 

krala karşı olan aşkı hususunda bütUn 
kalbini açarken, yni 2':"•'1landa. düşma

nına, tedbirler almasına yarayan bir 
;ok mahimat da vermişti. 

Meseli babasındrr.ı yani mösyö dö 
TurnC'mden, d'Etyoldan ve meçhul bir 
sebeple kendisini korkutan Damyen ve 
baıkalanndan balısetmi~ti. 

H ümma, genç kadına. krala krırşı dö
nen dolapların adeta keşfetmek gibi 
r arip Mr has; • verm :ş ve Jan mLtema
diyen aöyliyerek, mösyö Jakın, henüz: 

o.ı. ..... - .. ıı 

e.E./1\T. .. 

cm::=: 

Ufrıyaea~lan Umanlar Vapurlınn ııımlerf Hareket ıllnltrf 

Pire, Brindisi. Venedik 
Trieetc Paleatlna 

Biltttn Avrupa için ekıpres trenleri F. Gnmanı 
ile tellkl ederler •• 

-
27/ö 

3 6 

Pire, Nıpoll, Marsnya, Oenon Oamptcloello 2/6 aut 110. 

Kanlı, SeUinlk, Golot, Pıre. Plıtrıs. 
Aysarında, Brindisi, Ankona, Venedils Abbada 26/5 Saat 17 :s. 

0/6 Trieate Qu.lrfnale 

Se11nllr, Midilli, tzmiı, Pire, Kalamata Vcsta 
Pıtras, Brindisl, Venedilr, Trfeau 

2/6 
sut lA d• 

Bureaz, Vırna, K8ıtınce 

Sulf na, Kalas, Ibrail 

Qulrtnale 
Fenkta 
lseo 
Dlana 

Q1drlnale 
Fentcla 

25/5 Saat 17 de 

J/6 
3/6 
8/6 

25/ö Saat 17 de 
1/6 

Ankara Valiliğinden : 
Keşıt r5edeli 178550 lira 51 kuruştan ibaret bulunan Ankara - Kırşehir yolunun 

80 ~000-103+500 üncü kilometreleri arasında toprak tesviyesi, sınai imalat ile e
saslı tamirat İ§İ kapalı zarf usulile eksilt meye konulmu~tur. 

Eksiltme 6-6·938 pazartesi günü saat 15 de Ankara vilayeti daimi encümeninde 
yapılacaktır. lstekliler teklif mektuplan, ticaret odast \·esikaSJ '" 10177 Ura 53 ku
ru~uk mm·akkat teminat mektubu veya makbuzlan \'e Nafia vekaletinden 1938 
takvim yılına mahc:us müteahhitlik vesik alarile birlikte sözü geçen günde saat 14 e 
kadar Encümen reisli~ine vermeleri. , 

... 1 •&;.. .,.; :r-
Ke,i f ve prtnameyi herıün Nafia Mü dürlüiünden ıörebilirler. '(1426) '(2822)' 
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....... ------------------~--------------------------------------------- Mösyö, dedi, sizi tekrar rahatsız 

et:nck cesareti .. 
Krebiyon onun tereddüt ettiğini gö· 

rerck cevap verdi: 
- Söyleyin, mösyö, emriniEC ama

deyim. 
Bunun üzerine doktor devam etti: 
- Bu hastanın ditlcrini ay.rırken, 

siz de lüt!r.n bu birkaç damla ilacı onun 
ağzına dökün. 

Şair: 
- Memnuniyetle .. 
l>edi ve doktorun kendisine uzattığı 

kıiığı alarak. istenen iıi görmeğe hazır 
bir vaziyette durarak. ayni zamanda 

~öyle düşünrlü: 
Doğrusu yanlı! bir yola ıaptım .• Bu 

k·ıiar faaliyet ve zahmetten ıonra böy

lt acıklı bir inkisarı hayale uğramak 
cidcien pek acı .. Anlatılıyor ki, şövalye 
•d'Assası arayıp bulmaktan baıka çare 
yok .. Çünkü Janr ıncak o bulabilir. 

Bu aralık, şairin onun ağzına döktü
f:ii birkaç damla ilaçla u~ peren hasta 
k1dın, g(-;z:lerini açıp kapadı, takallus 
etmiş olan dudakları gevıedi. nefesi 
nisbeten tabii bir hal aldı ve kadın uy· 
kuya dalını§ göründü. 

Doktor, doğru~arak: 
- Ha şöyle! dedi, §İmdi her şey 

ro!unda gidtcck. 
Hiz?mtçi kız heyecan ve ıztırap i

çinde ıordu: 

- Doktor, madam kurtuldu, deiil 
mi. 

- Doğrusu yavrum, kiıti bir fey 
timali fazladır .. Şimdi sana bakalım. 
soyliremem: maamafih kurtulması ih 

- Ah l doktor, mösyönün alicenap
lığını suiıstimal etmeo:cliyiz. 

Sevimli hizmetçi bunları söylerken 
Krebiyonu işaret ediyordu. 

Matk ın d'Etyolu bulmayı ümit eder· 
ken yabancı bir kadınla kartılattığr için 
:zaten birı:ın evvel çıkıp gitmekten ba! 
hü~ ük bir hiddet içinde bulunan ş?.ir 

ka bir ~ey istemiyordu. Bunun için bu 

fırsattan istifade ederek, onlar<kın mü

saade aldı. 
Doktor, inatçı kızın ihtimama iht iya

cı olduğunu söyliyerek cnu bizzat i:a· 
ledi ve bir hır.icmc çağırarak muhterem 
ve alicenap misafire yol göstermesini 

ı-ıöyledi. 

Diğer taraftan hem hizmetçi kız hem 
de doktor ona adresini bırakmasını ve 
bayatını kurtaran böyle mert ve alice
efenıiinin belki Je ~ok sevdiği hastanın 
nup bir insana teşekkür et mek iıtiyece 
~i.,; söylediler5e de. §lir onları müna-

si: bir lisanla atlatarak, kendisini ka· 
pıya kadar teıyi eden hade~nin refa
katinde evden çıkt ı. 

Kıebiyon, yanlı!t bir yolda bir sürü 
vaki• kaybetmiı olmas·ndan mütevellit 
büyük bir hiddet içinde, Noenin sadi
kanc bir ıekilde kendisini bekltdiği 

otelC' clôndü ve şimdi artık, her ne ba
hasıruı olursa olıun ıövalye d'Aısası 
bu leıası la:ıım ıeMiğini kendi kendine 

sörle~i 

iki gün sonra şair, crtll ya§lı, çok 
tatlı ta,-ırlı ve sade bir adamm ziyare

tine mantı kalıyordu. 

sahibi oldu~ı·nu söyliye:-ck, çok sevd;ği 
Bu adam Rezcrvuar sokağı~aki evin 

hasta ~rabasının sırf onun alicenap 
müdahalesi sayesinde ölUmden kurtul
duğunu ilave etti ve gerek kendisini. 
~crek!c hasta akrabasını ziyaret etmek 
s:.ıretile k:ndilerint 1ercf bahşedilmesi· 
ni binbir ricayla söyledikten sonra tıe· 
iri.ı bir türlii talaffuz e<Xmediği prlp 
blr ısım b1ra1tarak çıkıp glttı. 

Krebiyon bu adama gayet nazikane 
muamele yapmakla bera.ber, onun da
vetine katiyen icabet ctmiyeceğini ken 
-di kendine sörlüyor ve ona lanetler 

uvuruyordu. 

Şair lcinda.r bir adamdı, bu adamın. 

evini boşuboşuna üç gün müddetle ı:ö
zct lcdiğini ve onun yüzünden kıymetli 

aY.,<ijnlatam;,dıj~ bi( sok ,noktalat üze• 



TAKSlm 

Belediye Bahçesi 
A laturka Kısmı 

AÇILMIŞTIR 
Pek ,..landa Wiyük sürprizler 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz 1 

Bütün ağrlların panzehiridir 

Bir tek kaşe 

NEVROZiN 

Müjde Müjde Müjde 
En Haslyetıı v e En Leziz 

YENi HAYAT 
KARAMELASI 

nın lier parçaıı üzerinde :YENi HAY AT 
kelimeıi yazıhdır, alırken buna dikkat et· 
melerini sayın ve aziz mii§terilerimizden e
hemmiyetle rica ederiz. 
Ayni zamanda YENi HAYAT, 'fabrikaıı· 
nın ebtra iki kavrulmıq ve sakızh fmdık
lı lokumlan fe}ırimizin en kibar gazino ve 
kıraathanelerinde açık ve ambalijh ola • 
rak kullanılmaktadır. 
Sağ tarafta görülen reıim mütterilerimi • 
zin mal tedariki için aöıterdiği alaka ve 
ehemmiyetin bir timsalidir. 

Büyük siparişler için 
r elefon: 40058 

Fabrika adresi: Abdülvahit Turan Kara· 
meli. Fabrikası. Topçular Caddeai No. 92 

Galata. 

Müjde . Müjde 

Bu muannid bq vedia aln1anm süratle 
izaleye kafidir. Romatizma evcaı, sinir 

mafsal ve adale ıstırablan 

NEVP.OZIN'le tedavi edilir. F AZiL ÇiL iLACI 
Nezle, grip ve bronşite kaıp en 

müessir ilAç NEROZIN'dir. 

NEVROZiN' i 
,/?( 

tercih ediniz. 

Ol.DEKi ÇiL VE SlvtLCELERI, BAYANLARIN DOGUM LEKELERiNi lZALEEDER,ClLDIBESI-BRYE 
FEVKALADE TERA VET VERiR. 

it arıror 
• 

l cabmda gQnde 3 ka~ alınabilir. 
Lise Clokmonca anıla kadar tabJll ı&r. 

mllş çalıfbn Te eski harfleri de 171 bilen 
dakUlo de dratle JUU bir Ttlrk ıeacJ 
ı, aramaktadır. EKZAMiN ismine dikkat taklitlerinden sakmmıı ve Nevrozin yerine bqka bir marka ve

rirlene pd detle reddediniz. Yefildlrüte kfımeslder JQrdanda iste. 
çell Ennr Dikmen adresine mOracuL '<ollamnız. Blnleree ha.tap ==br F,aanelerden \deyiniz. 

KAltKtZ Dö POMPADtm 

sa:nanlarmı lcaybettiğini bir türlü unu
tamıyordu.. 

XRbi,.oıı ayni zamanda, rüyayı ha
Jdkatle brıttmmJ olan Noeye ve bil
ım.. ,bir arhotun .özlerini dinleyip 
ona ıöre faaliyete &iriftiği için kendi 
kedWne lıcmyo.rdu. Ve kendisini ma 
sur 181termek için §Öyle dütilnUyor -
du: 

- Fa'kat, böyle pyam ha}'ftt tetıa· 
dUf ve müphebete nasıl aldamlma.ı. 

Mumafib, eğer zavallı Krebiyon 
bllttln hakikati öğrenseydi, mnhakbk 
ki daha fazla kızardı .. Fakat hapa te
beplerden dolayı.. 

Biz bu hakikati biliyoruz ve bunu o
kuyucuyu da ifta edec:etiı • 

xn 

ESRARENGiZ EVDE GEÇEN 
HADiSELER 

Mötyö Jak, Janm bap ucunda duru
yor, genç ~ yapmak istedill ıö
ril§meye hatl'mak için, büyük bir u
bırla onun kendisine gelmelini bekli • 
yordu. 

Jan bıımınalar içinde yanıyor ve sa
yıklıyordu. Fakat mösyö Jak, o nun 
tehlikeli bir vaziyette bulunmadıtına 

tamNnile lranidi. 
Bizzat huırtadıfı teakiıı edici illcm, 

birkaç saatlik uykudan sonra ona kllV· 
vet verecepni ve hummayı bertaraf e
deceiini biliyordu. 

Vakıa darbe müthiıti. Bilhaaaı Jan 
cibi nanif ve baeua bir mahluk için. Ve 
1Uphesiz onun, &izli hulyalarile en ıay. 
metli emellerinin yıkılıp gitmesinden 
mütevellit korkunç buhrandan tanıamf. 
le kurtulması uzun iht:imamlaıa ve za
mana mUtevaklaftı. 

Fakat bu, hiçbir kuvvetin hedefın
Wen Çnlremiyeceğl bu lmrlnmç admı 
lifıı ehemmiJ'!'hi% bir teyeli. llitllrit, 
renç kadının manen zayıf dilfmeel, onun 

maksatlarına hizmet ediyordu. ÇünkQ 
o, genç kadının tabii vaziyette bulun
dup zaman yapamayacafı tefleri o
nun bu bitkin halindea istifade ederek 
yapabilecekti. 

Möeyö Jak, itte bunu dUtilnerek, 
genç kadını istediği tekilde ikna ede· 
bilmek için onun biraz düzelmesini 
bekliyordu. 

Fakat darbe genç kadının kuwet ve 
tahammülü fevkindeydi. 
gene, kadının aıhhatı büabiltiln bozul· 

Erteli cün, ümit edilen uWı yerine 
du: Humma bir kat daha artmıf, sayık 
lama korkunç bir bal almıttr. 

Oldukça enditeye düıen m8työ Jalr, 
reisi bulwıduğu kudretli cemiyetin 
mensuptan araaında .eçtiii bir !dokto
ru çağırmak mecburiyetinde kaldı. 

Bu doktor, kendisine imı1 söylenme
mit olan hutarun, son derece tehlikeli 
bir vaziyette bulundufunu ve onu Jcuoc. 
tarabilecefinden pek de emin olmadıfı 
m &izlemedi. 

Bunun üzerine, möty8 Jale, bir hayli 
diltilnceli ve enditeli ıörUndU. 

O zaman idil Barri müdahale etti. 
Bu adamın, alçaldık ve canıııvarhkla 

yuğrulmuf olan ruhu, bu münasebetle 
kendisini bütiln çıplakhğile gösterdi. 

Filhakika dil Barri 1Çıkça, en doğru 
ha~ketin hastayı kendi haline lbıralap, 
yardım etmemek ve onun ölmesini te
min etmek olduğunu söyledi. 

Kontun bu teklifi düpedils bir cina
yett, fakat bu sefil mahlQlc teklif etti 
ti ıeyi ıu manbkla süslüyordu: Madam 
d'Etyol, hiç kimse kendisine el •Ürme· 
den öleceği için bu cinayet 18yılmu
dı. 

Teklifıni haldı çıkarmak için de fU 
noktalan tebarUz ettiriyordu. Kral kon· 
teı dü Baniye klfi derecede apk de
lildi; tekrar madam d'Etyole dCSnmeai 
çok muhtemeldi. Bilbaua 1rra1 hareke
tinin genç kadın tızeridde yaptığı tesiri 
8frenine, hulba .• Hasta canlı bir teb· 
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------------------------------------------------------like olmadıfı için, en doğru hı.-eket 

fırsattan istifade edip onun ölümüne 
mani olmamaktadrr. 

Ve dil Barri, korkunç teklifini ıu söz 
lerle bitirdi : 

- Yılan ölUnce, zehiri de ölürl 
Xmıt dil Baninin yüksek lelle eöy

diğl ıebeler itte bunlwdı. 
Fakat, onun bu teklifini tevlld eden 

bazı gizli sebepler de van:h ki, bunları 
açıkça aöyleyememifti. Bunlan da biz 
aöyliyelim: 

Şövalye d'Auaı Jana çılgmca qık
tı: madem ki dil Barri hlll anlayama
dığı, esdaırenp bir sebepten dolayı, 

onu tam öldüreceği mrada buna mu
vaffak olamamıJtr, le'Vdiği kaclmm öl
dilğilnll ona bizzat haber wnnesi de 
müthit bir intikam olacaktr. 

tıte dil Barrinin, c:enavarca kini için 
bulduğu tatmin. 

Ma.ya Jale: biitiln bunlan soğuk bir 
tavırla dinlemifti. 

Bu adamı olduğundan daha fena g&
termek istemiyoruz, onu bitaraf bir 
ıekilde takdim edip, haldantlıa bir karar 
vermesini okuyucuya bırakıyoruz. 

Mö.,.S Jalr, Kont dil Barri gı"bi kan
h bir canavar değildi. 

BUikis. denebilir ki, tatlı ve yumupk 
bir adamdı; f enahğı f enahk olıun diye 
yeıpmazdı: ne dostu, ne t!e düpnanlan 
vardı. 

Onun nazannda iyilik ve f enahlr, ce
miyetine faydalı veya zararlı olan ıey
lerdi. Onda ne kin, ne &fk, ne merha
met, ne de fenalık hi•i duyardı. Erit
meJi lizım gelen bir tek hedefi 'VEll"dı. 

Bu hedefin önünde ımanHer, etrafında 

yardım vardı. 

Möeyö Jalr, yardJmlan mükifatJan.. 
dmyoııdu. Sırf mükifatlandmnanm el· 
2*11 olduğunu bildiği için, çilnkil yar
dımlar ancak mllkılat l8)'ellnde ber
devam olabilir. 

llanileri ise; zaaf g8ttıermeden, vic
dan azabı duymadan, sırf icap ettiği 
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için, yıkıyordu. Eğer bu mani bir in 
sansa, mösyö Jak evvell bunu, yol tize 
rinden çekmeğe tefebbüs edmli. Eler 
bunda muvaffak olama.ısa, itte o sa 
man, yalnız o zaman darbeyi indirirdi. 
FakDt bu darbeyi indirirken bile, ye
rine &öre, merhamet wıya bayranhlr hla 
li duymaktan da asla geri blnwzcb. 

lıte bunun içindir ki, Kont dil Bani· 
nin teklifini infial göstermekten uldn 
bir eeale dinlerken, ayni -.nanda na· 
dam d'Etyol öldüğü takdirde, bundan 
ne pbi istifade, temin edebileceJini ve 
buna mukabil yaıamasmm, itlerine ma
ni olup olmayacağını hesap ediyordu. 
Nihayet ıu neti~e vardı ki, Juım. 
ölilmü, kendisine hiçbir fay& temin 
etmiyecek, buna mukabil, yqamuı, 

mabatlanna yarayabilecelcti. 
Bunun Uzerine Janın yapmurnm el· 

zem olduğunu ve herkesin, onu kurtar
mak için elindon ıetdiğt kadar çalıtma· 
ııru istediğini .öyledi. 
Diğer taraftan, Kontun sözlerinde 

de, kindar bir maksat sezdiği için om, 
kendisine bıdi harfıne itaat mnemm 
açıkça bildirdi. 

Kont, &imden güne daha fazla korlD
mağa bqladığı bu müthit inumn eö.s
lerindeki tehdidi anladığı için, hilanil 
niyetle itaat edcceiine aöz verdi. 

Binaenaleyh Jan, timdHik bu dbn
ten kurtulmuıtu 1 • 

Şimdilik, diyoruz, çüııldl, fllhaJri1aı 

mösyö Ja'k, bütün dügüncelerini tayle
memiıti. Prenaiplerine sadık oldulu 
için, icabında, daima cinayete ~ 
bileceğini ıdüıünüyordu. .~ :;1 

Şimdilik, eenç kadmın fiana ha1le bo
zulon sıhhati, bu kortunç inaanm proje
lerini bozuyor ve ayni zamanda bu pıo
jelere hizmet ediyordu. 

Projelerine hizmet ediyodu, çUnldl 
ltcntet dü Barri rakibesinin bu hastalı
ğından istifade ederek meydanı bot 
bulmuıtu. 

Projelerini bozuyordu, çünkü hasta-


