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lngilterenin Berlindeki teşebbüsleri üzerine 

HARP TEHLiKESi ATLATILDI 
Almanya hücuma geçerse ... 

Fransanın peşinden 
işe karışacağını 

İngiltere bildirdi 
Berlindeki asabi havanın 

değişmesine bu müdahalenin 
sebep olduğu sanılıyor 

Siltflılarını 1ıergıi'1 biraz arttıran l ngilter enin azimkdr 1ıareltetinin, 'Avmpoyı bir 
harpten kurtardığı bildiriliyor. Resimde, /ngilterede gece gündüz faaliyette bulu· 
nan tayayre fabrikalarından birini görüyorsunuz. 

Meksikada isyan 
hareketi bastirıhyor 
Maaile isyan mütehassısı olan 

general azJedildi 
Londra, 23 (Hususi) - Meksikada 

astıerin tedibine devam edilmektedir. 
HükUınet kuV\ etleri vaziyete hakimdir. 

San Luis Potosi vfüi) etinin valisi olan 
ıeneraı Sedillo, emri altındaki 1500 as
kerle istiklalini ilin etmiş ve o mıntaka
YI kral gibi idareye başlamıştır. 

Meksika cumhurrei i Kardenas, asi 
eeneralin üzerine bizzat gitmiş, fakat 
treni, San Luis Potosi sehrinden 20 kilo
nıetre Uzaktan geri çe\ n1miştir. Hayatı
nı tehlikeye ko)·arak bu se~ ahate çıkmış 
olan c.umhurrei i: 

boylu, kanlı bir adamdır. lsmi Meksika 
isyanlarında sıksık geçmiştir. 1913 de, 
cumhurreisi Huerteye kallı yapılan is
yanda, kardeşi ile beraber, köprülerin 
altına dinamit koymakla şöhret bul
muştur. Kardeşleri bu ihtilil esnasın'da 
ölmüştür. 

1934 de hükfunete dahil olmuş ve Kar
~enas tarafından kendisine ziraat nazır
lığı verilmiştir. Geçen teşrinievvelde bu 
vazifeden istifa eden Sedillo, hasta oldu
ğunu bahane ederek, ordudan da çekil-
miştir. 1 

lerin baş wrduiu bir çaredir. lsyan ha-

Almanların bir iddiası 

Çekler 
Alman arazisinde 

Bir köprüyü 
bombalamak 
istemişler 

Berlin, 23 (A. A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Dün akşam siyasi havada ağırlık 
_. Devamı 12 incide 

Atatürk ün 
Mersin civarında 

Tetkikleri 
Mersin, f2 (A.A.) - Vç gündıe11. 

beri §ehrimize :ıere/ vermekte olan 
Büyük Şefimiz Atatiirk, dün ~m 
üstü Bili/loe yolunda bir otomobil 

gezinti8i yapmı§lar ve Viraqehir 
harabr'lerini gezerek tarihi tetkik
lerde bulunmuşlardır. 

Avdetlerinde yolda tesadüf ettik
leri köylülerle hasbihalde buluna. 
rak lcıendilerine iUif at etmi§ler, gi
dit ve gel~lerinde Mersin halkının 
ve civar köylülerin co~k"Un oo can. 
{lan tezahifratile karşılanmışlardır. 

Çinliler 
Japon hatlarını 

yarmeğa muvarf ak 
oldular 

Ha tayda 
Fransız zabi tleri 
Türkleri seçime işti
rakten menediyor 

Reyhaniye, 21 (A. A.) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: ' Vaziyette bir salah görülmemektedir. Tersine, istihbarat zabitinin fiilen 
müdahalede bulunarak Türkleri büroya gitmekten menettiği ısrarla söyleni. 
yor. _.. Devamı 12 incide 

Cinayetle neticelenen bir gezinti 

16 yaşında bir çocuk 
arkadaşını öldürdü 
Cinayete sebep, takibedilen 

bir kız yüzünden çıkan 
kıskançhktır 

Dün Silivrikapıda, sur haricinde, feci sında iki delikanlı arasında kıskançlık 

bir cinayet olmuş, on altı yaşında bir ço.. başlamış, Ahmet Sabahaddini bir kena
cuk yaşıdı olan arkadaşı taraf mdan öl- ra çekerek ağız kavgasına girişmiştir. 

"1~üt. Ağız kavgası biraz sonra büyümüş, Ah-
Samatyada Beyazıt mahallesinde otu- met biçalmı çekerek Sabahaddini kal· 

ran on altı yaşında Ahmet, Tepeba~da bi üzerinden wrmuştur. 

oturan arkadaşı Sabahaddinle gezmeğe Sabahaddin derhal ölmüştür. Ahmet 
çıkmışlar, kırlarda gezerken bir genç la- kaçmıştır. Bugün yakalanması belcleni
zın peşine takılmışlardır. Bu takip esna- yor. 

Eski Maarif Vekili 
Bursa saylavı 

Esat vefat. etti 
Eski maarif vekili Bursa saylavı Esat 

Sagayın bu gece vefat ettiğini teessürle 
haber aldık. 

Merhumun cenazesi yarın saat 11 d ~ 
Maçkada Narmanlı apartımanından kal
dırılarak namazı Beyazıt camiinde kılın
dıktan sonra Merkezefendideki aile kab
ristanına defnedilecektir. 

Aailesine taziyetlerimizi bildiririz. 
• • • 

Rahmetli Esat Sagay, 187 4 senesinde 
Karaferyede doğmuş, Osküpte mektebe 
başlamış ve 1888 de Kuleli askeri idadi
sini ve 1893 Harbiyeyi piyade birincisi 
olarak bitirmiştir. Ayni sene 5 inci ordu
ya tayin edilerek 1895-1896 senelerinde 
Cebelidünız isyanı münasebetile yapılan 

_.. Devamı 12 incide Ra1ımilli 'Esaı Sagay 

General Marie 

- ...,_... 

- Bana yapılacak suikastte muvaffak 
~~. demiştir. Bütün millet 

Ukthnetin arkasındadır. 
Klrdenas, asi generali azlettiğini biz

zat onun vilftyeti dahilinde ilan etmiştir. 
General SedilJo 45-50 yaşlarında, kı5' 

Bu, Meksikada isyan ~aran general- ' • 

zırlayan, generaller ele geçdıkleri takdir- ı Suçov mıntakasında ]aponlm tarafın-1 ... .., ~ 
de, kendilerini aşken kanunun ağır ceza- dan muhasara odildili hildiriltn Çin ge- '- .. ~ 
!arından kurtulmak i~in. evvela istifa et-f nnali Li Çımg Yen bir Çin Kadın.taze- General Mari&. Milli Müdaiaa Vekili C~neral K4zım 'Ozaıp'le ıori4ür1im ... 
mektedirler.. . te muhabiri ili beraber 19: ;yam,; U lnclde 
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casuslarının faaliyeti 
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Fransa ile lngiltere 
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Gözümüzü bir 
an Halaydan 
agırml1JOTUZ 
Yazan·: Nizamettin Nazif 

B 1Z kudretli milletiz ve kudreti
ni da.lına. doğrunun hizmetin

de bulundurmuş olan milletiz. Hatay 
dava.mızın kudretim.ize en uygun ne. 
ticeye ulaşacağında bizim en ufak bir 
tereddUdUmilz olamaz ve yoktur. Ata. 
türk'ün aya.k bastığı her yerden fış· 
kıran coşkun sevinç, bu tereddüdsüz.. 
IUğU.müzUn en yeni ve canlı if a.desidir. 
Bu davayı bizim arzularımıza uygun 
olmtyacak bir mecraya sürüklemek 
letiyenler, Antakya.da. ve lskende
rmıda., Antakya ve lskenderunun her 
köy ve kasabasında. akla gelen ve gel
m.iyen, dü§Unülebilen ve dil§Unülemi. 
yen neka.dar entrika varsa hepsini 
tecrllbe etmektedirler ve edebilirler. 
Fakat biltUn entrikalar akını ~alına. 
ğa nıa.hkfımdur. Zira, adı ister hasım, 
ister siyasi rakib, ister düşman ol. 
sun karşımızda.kine biz her balrnndan 
UstUnüz ve bu üstUnlUğü her an mu· 
haf aza edebilmek elinım:Iedlr. Türke. 
bundan böyle her hasmından Usttin 
olma.k tarihten, dünya siyasasının yü
rüyüşünden, hadiselerin çizdiği taliden 

ve nihayet kendi cehdinden mev'uddur. 
Biz, Ha.taydaki haklı da vamız:m Fran· 
ııada.n gelecek hilsnüniyetle, Lübnanlı
dan gelecek hisst mUza.heretle, ve hat
U Milletler Cemiyetinin tavsiye mek. 
tupla.rlyle halledilebileceğine, müsta • 
ha.k olduğu neticeye ulaşacağına asla 
inananlardan olmadık. Biz Hataym la. 
tikbalini, Hataylının ulaştığı hür in
san şuuruna, Hataylmm medecl rU.ş. 
tünü ispata hazır bulunuşuna ve bu 
kardeş yığmmm haklarını korumak 
iktidarına her şekilde kadir bulunu. 
§Umuza bağlı görenlerden olduk. 

Hataydan gelen her haber, Hataylı· 
nnı hilrriyete susayışmı, müstemleke
ci devletin reayası halinde kalmamaya 
ahdooişint ispat ediyor. Ha.taydan ge. 
len her haber, Hataylmm medeni 
rii§tünü her suretle !apat ettiğini ha
plsler, tazyikler, l§kenceler, ve malla
rmnı mtlsadere edilmesi pa.hasma. da 
olsa reyini dilediği gibi kullanmaktan 
asla vugeçmed.iğint göze vuruyor. 
Yirminci asrın bu çok tarih! günlerin. 
de insanlığın bu tUrlUstinü reayala.r 
yığmmdan ayırd etmemekte mran o. 
!anlar hatalarından pek a.cı uyanırlar. 

Hatayda.ki Fransız memurlarının, 
bu Türk topraklarında mUda.faa terti
batı almak hevesine tutulduklarını da 
ağrenmi, bulunuyoruz. 

17 mevkuflu davanın 
en mühim şahidi 
ortadan kayboJdu 

Nevyorkta görülmekte olan bir casus
luk davasında esrarengiz bir safha daha 
açılmıştır: 

Davada şahit olarak kendisine müra· 
caat edilmiş olan doktor lgnats Griebl 
birdenbire ortadan kaybolmuştur. 

Doktor, bir gün kansına: 
- Ben yarım saate kadar gelirim, diye 

çıkmış, bir daha görünmemiştir. 
Yapılan tahkikata göre, doktor Griebl 

Alınanların "Bremen,, vapuruna binerek 
A vrupaya hareket etmiştir. Doktor böyle 
bir yolculuğa çıkmayı evvelden hiç dü
şünmüş değildi. Uzerine ne para almış· 
tJr, ne de pasaport çıkannı~tır. Bunun i
çin, adamın ka~ırıldığı zannedilmektedir. 

Doktor lgnats Griebt kaybolalı bir 
hafta olmuştur. Buna rağmen Amerikan 
polisi doktor hakkında bir haber alama· 
mıştır. Bu da, ada.'llUl muhakkak Ame
rikadan uzakta bulunduğuna dair olan 
kanaati Jmvvetlendinnektedir. 

Mevzuubahs olan Mdise, Almanların 
"Avrupa,, isimli Transatlantik vapurun· 
da Yohanna Hofman ismindeki berber 
kadının tevkifi ile ortaya çıkan casusluk 
şebekesidir. Bu şebekeye mensup olduk
ları şüphesi ile bugün 17 kişi tevkif e
dilmiş ve mahkemeye çıkarılmış bulu· 
nuyor. 

Diğerlerinin cilmıil hakkında henOz 
katt bir kanaate varılmamış olmakla be
raber, berber kadının casus olduğU mey
dana çılanış ve hakkında 4 sene a~ ha· 
pis cezası istenmiştir. 
Di~er taraftan, "Avrupa,, vapurunun 

kaptanı Oskar Şarj Nevyorkta iki saat 
isticvap edilmiştir. Kaptan, tgnats Gri-

Sigorta parası için 

Dört kişi 
öldüren kadın 

Vlyanado idama 
mahkftm oldu 

Alman vapurunun casusu oldı1-l1ı anlaşı
lan kadın berberi ve vapurun isticvap 

edilen süvarisi 

ehlin kaçmlması hakkında bir ~Y bil
mediğini söylemiştir. 

Şahit olarak kendi~inden en fazla ma
ltlmat alınması beklenen adamın "Bre
men .. vapuru ile Amerikadan uzaklaştığı 
haber almrnca, Amerikan polisi hadiseyi 
derhal Fransaya haber vermiştir. 

Vapur, ilk Fransız limanı olan Şer
burga uğradığı zaman polisler tarafından 
tevkif edilmek istenmiştir. Fakat, Bre
menin kaptanı vapurun tevkif edilmesine 
mani olmtı~ ve Hamburga aoğru yoluna 
devam etmiştir. 

Doktor Grieblin niçin ve nasıl kaçırıl
dığı hakkında casuslukla itham edilerek 
muhakemeleri görülenlerden malt1mat a
lınacağı zannedilmekte ve bu hususta 
kendileri sıkışunlmaktadır. 

Bunlardan biri eski bir Amerikan za· 
bitidir. Güstav Rumriç ismindeki bu a· 
dam, casus kadına hükftmet esrarını bil
dirmiş olmakla itham edilmektedir. 

Bu adamın evrakı arasında Grieblin 
ismine rastgelinmiş ve doktor bunun üze
rine muhakemeye çağrılmıştır. Fakat, 
bugün, muhakemede henüz bir kelime 
söylemesi kabil olmadan kaybolmuş bu
lunuyor. 

Doktor Grleblin camslarla allkadar 
olmasından ziyade, casusların sırrına va
kıf old~ zannediliyor. Kaçırılması da, 
casuslar hakkında malQmat vermesinden 
korkulduğu için olacaktır. Çünkü. ken
disi evvelce Almanya hesabına çalışmış, 
fakat sonra Amerikan tabiiyetine geç
miştir. Evvelden Amerikada nazi birliği 

reisi olan Griebl, arkad::t~lan ile arasın
da çıkan ihtilMtan dolayı çekilmiş ve a
deta bir nazi düşmanı olmuştu. Bu ci
hetten kaçırılmış olması muhakkak gö
rülmektedir. 

izcilerin reisi 
hasta 

izcilik teşkilatını kuran meşhur lngi
liz Lord Baden Pavl, hastalanmıştır. 81 
yaşında bulunan ''iıci şefi,,nin birdenbi· 
re şiddetle hastalığa tutulduğu, bulundu· 
~ gemiden telsizle karısına bildirilmiş
tir. 

Baden Pavl, Afrikadan dönüyordu. E
sasen giderken: 

- Belki orda ölürüm, demişti. Ba$ka 
yerde ölmektense orda ölmesini isterim 
Çünkü kalbim ordadrr .. 

Gemiden verilen haberde Lord Baden 
Pavlin hastalığının ne olduğu bildiril
memiştir. İzci şefi bu kış tngilterede has
talanmış, kışı Afrikada geçirmeye git. 
mişti. Hastalığmrn ağır olmasından kor
kulmaktadır. 

Çifte düğünler 

Y UNUS NADi, Cum/ıarlgdte iki mrın. 
dater der:Jlel ol.an Jn.giltere ile Fran. 

14111 muJcauue ediyor. lnqilterenin frakta· 
ki mandaterll61ni anlatıuor: 

'"'I'Urklye Ue münasebeUerlnl tanzim e
den tnıUtere lraktakl mandaterlilinl o 
kılanın halkına hlirriyet ve istiklllini iade 
etmek suretile en makul neticesine götür
mekle gecikmedi ve kendislle bir ittifak 
muahedesi akdettilf mfistakil lrak devle
tinin minnettarlık derecesine nran dost
Ju~ınu kazandı. Bugün İngiltere fraktan 
adeta siJfnlp fl'ftmfş gibidir. Cenap taraf
forındııki tayyare karargAhınt belki Irak
lıların yarısından fazlası bilmez. lmpa. 
ratorluk yollarından birinin seJAmet ve em 
niyeti için bu kadannı kAfi gören İn~il
tere lrakın milli izzetinefsine alır geJcbf. 
Jecek müdahale şeldJlerinin kAffcı;lni or
tadan kaldırmıştır. 
Frımsayn gelince: Biraz Cla bizim Hatay 

dnT:ıınmn zorile Suriyeye sözde lngiltere
nln lr:ıkta yaptıfına benzer bir istikllU 
,·ermeğe te~ebbOs eden Franı;a, bundan 
Cince Suriyeyi beş on parçaya bölerek her 
p:ırca~ını ayrı ayn elinde tutmala itina 
göstermiş ve her tarafa tırnakJannı daha 
derin batırdıktan sonra kolu kanadı kını. 
mış Suriyeye dlinerek: 

- Eh, bakalım, aradan üç yıl geçsin de 
e#er tecrübe muvaffak oluna sen de mns
takil olursun! 
Deml~Ur. 
İlci kanşhk Hatayın mahnlll ve idari 

Bir erkek bir kız lstiklAline tahammül etmemek için yir· 
kardeş diğer bir er- mincl medeniyet asnna ası. yakışmaz 
kek bir laz kar- bln?llr hfleU hareketi mubah g!Sren Fraıı
deşin evlenmelerine sanın pıırnmparça ettiği Suriyeyi ne za. 
bugünlerde iki mi- man ve nasıl memnun edebileceği düşü. 

nülecek bir meseledir. 
sal görüyoruz: işte C<'nup hududumuzda bize komşu iki 
Arşidük Otto Lih- bayftk devlet, ki birincisi olan İngiltere· 
teştayn prensi ile den ve onun müttefiki karde~ Iraktan fev· 
nişanlanırken. toz kalAde emin ve memnunuz, diğeri olan 
kardeşi Arşidü~ Fransadansa ne memnun olmağa, ne emin 

HtPziba 

kalmala imkAn bulabiliyoruz. Mukaye!'le 
Adelaid de bu pren- açıktır, hakımız meydanda ddil midir? 

sesin erkek kardeşi Bir Fransız gazetesi cenup hududumuz. 
ile nişanlandı.. da blıl Ermeni telelerile tehdit ediyor. 

İkinci misali de 21 yaşındaki meşhur Bu tehdide cevabımız ftldur: 
genç kemancı Yehudi Menuin ne kız Ermenileri hlll kurbanlık koyun fıibi 
kardeşi teşkil ediyor: Yehucli Menuin, ku1lanmala Fransamn hakkı yoktur. Eger 

dQnyada insaniyet diye bir şey 'VOrsa ar· 
19 yaşında ve Nola isminde bir kul~ ni- tık bıı canavarlıkların durması ve dur-
§3nlanmıştır. Bir hafta sonra da Yehudl durulması llrımdır. 
nin 17 yaşında bulunan ve Piyanist olan KURUN 
:Cız kardeşi Hepzibarun da, Nolanın a~a· · 
beyisi Corc Nikola ile evlenmek üzere ol· Umumi harp tehlikeleri 
duğu haber verilmiştir. A S/lf US, Çekoslovakua.mn nazik vazı. 

fil 
Udinden bahıederek diyor ki: 

Frankoyu kızdıran 1 m SOdet Almanları intihabat neticesinde 
İspanya harbini mevzu alarak yapılan toplanııcak meclisin kararı ile Almanyaya 

ve başrolün Madlen Karola verildiği bir iltihak ettikleri takdirde Almanya tıpkı 
filmin österilmemesi i,.;.. eneral Fran- Avuııturyada olduAu gibi. bu kararı bir fii· 

g • • ~ g . . • ll emrivaki haline getirmek lçin askcrt 
konun film şırketine murac:aat ettı~ blr mfidabaleye ıideblllr. Fakat böyle bir 
yazmıştık. teşebbQs ka11mnda Çekoslovakya hilk1'ı· 

lngiliı.ce Deyll Herald gazetesinin Los 
Ancelostan haber alarak bildirdi~ne gö
re, bu filmin gösterilmemesi fçin Hit
ler ve MusoJini de konsolostan vasrtasile 
Amerikan bnkOmetine milracaat etmie
lerdir. 

Bunun üzerine, film şirketinin sahibi, 
"Abloka., ismindeki bu filmin gösteril· 
mesini geri bırakmaya karar vermiştir. 
Film cvvelA İtalyan ve Alman konsolos. 
lan ile Frankonun bir mümessiline gös
terilecektir. 

Film şirketinin sahibi olan Valttt Van· 
ger filmde Franko aleyhtarlığı olmadığı
nı iddia etmclrtedir. 

metinin hareketsiz kalmaması, emrivaklin 
6nQne geçmek için slllha müracaat etme
si ihtimali kuneilldlr. Btı ise Avrupnd:ı 
umumt bir harbin baflaması demektir. 

Çekoslonklar bu Taziyeti pek iyi takdir 
ettikleri için lnıUterenln tavsiyesi ile bir 
harp wkuuna meydan vennemele çalışı
yorlar. Baıılan "Amerika Birletlk cumba. 
rlyetleri gfbf Çekoslonkyada dahi mub· 
telif mfllJyetler atasında bir anlaşma yap.. 
malıyız,, diyorlar. rakat siyası ideoloji ili· 
barile tamamen· Almanyaya baiUı olan 
muht:ır Südet Almanları IJe Rusya ve Fran 
saya balUı olan Çekoslovaklar Avrup:ınm 
buııilnkfi karmakarışık cereyanları içinde 
nasıl oJur da mllşterek bir omuml siyaset 
lsti'knmeUnde yiirüyebilirler?,, 

YENi Sı\ BAR 
Suriye • Türkiye hududu üzerinde. 

ki .. Meydamekber" köprUsUnUn altı
na. dinamit yerleştirmişler. Hatay 
köylerindeki binek ve koşum hayvan
larını saymışlar, eli silfilı tutabilecek 
olanları gözden geçirmişler ve ica'!>m. 
da her köyün nekadaı asker banndı

iki muharririn düellosu 
Yeni Milletler Cemiyeti 

H OSEYlN CAHlT, Yeni Uilletler ceml· 
11etlnln kurulup karalamıuacağım 

mevzuubahs edl11or 11e bunun imktinsızlı. 
6ını 11~rü11or: 

ra.bileceğini incelemişler. 
Garib Fransa .•• 
Fakat bu Fransa, unutuyor mu ki 

Hataym biz emniyetini tekeffül etmig 
iki devletten biriyiz. Akdenizin kıyı
sında, yani bugtlnUn en dinamik siya. 
Bt mücadelelerine sahne olan bir deni. 
zin k:ryısmda emniyetsizliğin her tür
lilsünü k8rüklf yen Fra.nsa. başarama
dığı vazifeyi medent dünyanın bize 

Marta Mare1l 

Kocasmı, küçük çocuğunu, teyzesini 
ve bir kadın arkadaşını zehirliyerek öl
düren Marta Marek ismindeki bir kadın 
Viyanada idama mahkQm olmuştur. 

"Kırmızı saçlı, yeşil gôzlQ., diye tav

sif edilen bu genç kadın bu cinayetleri \ 
hayat sigortasından para almak için iş. 

lerniştir. 

başa.rtma.k istiyebileceğini nasıl unu. Cemiyetinin her Fransız entrikasına 
tuyor? Alet olan Hataydaki komisyonu nider. 

BU.kfımetlmizin tevdi ettiği notaya ııe etsin, Hatay üıtihabı dürUst insan
Da.la.diye hUktunetinin dış bakanı Bo- larm, yanl Türk Hataym galebesile 
ne yarın cevab vereceğini vaa.detmiş. bitecektir. Başka turıu olamaz. 

"Onun için diyoruz ki, yeni bir millet· 
ler cemiyeti kurmanın ilk adımı ananevi 
diplomasi llsanile karşılıklı bir komedya 
oynıyarak de~il, anlaşmak istiyen mcdenl 
insanlar ıufallle açıkça konuşarak ve her 
mlllete müsavi hak tanıyarak atılabilir. 

Anlaşmanın temelinde ber millet için mü
savi ISlçfi bulunmalıdır. 

tl. "Bu vaidden mUspet bir netice çı- Ha.tayda her intlhab ancak Türke 
kacak mı? yoksa Fransa yine kaça • galebe temin ederse Ineltı1 addedilebi-
maklı bir yola mı sapacak ?1, diye dil- lir. .fu: 

Buglln blr kısım devletlerden mürekkep 
olarak kurulacak blr milelller cemiyeti ne 
ı, görecek? Bu yeni cemiyet bQtnn dfinya. 
nan polisi vazifesini ftzerine alacak mı? 
Çin harbini durdurmak için Japonyaya 
ilAnı harp edecek mf? Fakat, ben, Türk, 
Çindeo .Japonyayı çıkarmak için vatanın
dan kalkarak oraya harbe giderken, birta
kım Avrupalı devletlerin Cinde yerleş. 
mlş olduklannı göriirsem .Japonlara kar· 
$1 kurşun atamam. Beni U7.ak Sarka kadar 
h:ırbe 1{5tfirecek sün ancak yükı:ek bir f. 
deal otablllr. Fakat bu fdeal Çinde A'ITll
palıların da tahakkümOne nihayet verme· 
yt bana emreder. 

_.. D111vnmt 4 tınl".ilrlB 

şUııenler merak etmesinler. Biz ceva..- Fransa, gözilnıtlzil bir an Ha.taydan Framat!a tanınmış tiyatro mu1ı011iri Brmştayn ile Komedi Franuı idarecisi 
bı Parlsten değil, Anta.kyadan bekll. ayırmadığmma. emin ola.bllir· Burdenin düello ettiklerini yazmıştık. Resimdt,_.Bern§taynın hasmını yaralamasilci 

_ ___ .l1Ul'WS. __ P_ a.ris __ n'-e'--d_erse= '--d=es=in=---=Mill=' =e=tl=«~ _____ .;:..N;.;;;;iza;;;;;ın=•;.;;;.;t;.::tin=-.;.;N.;.;AZ=IF;.:.. -ııc.;.;.n::.:.ttıc::;.:.· ::.:.e~=m:.:..:::.bu=-=d::::lh:::ıllodtm=~bi~r ~ha görilWy_or. "' · · · t 
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dlavata daie 

Sömürge ve 
istiklal 

• ı 

F RA.NSA'dan gelen haftalık pa. 
çavralar arasında bani bir de 

Marianne var; i§te onda Pierre Naquet 
Din biri Hata;r meselesinden balısedi. 
yor. Fraıısa'nm haysiyeti, Fransa'nm 

gerefi, zayıf milletleri himaye etmek 11-----------.. vazife$ ••• BUtün bu llkırdılar arasın-
dan asıl maksadm kulaldan gözükü. 
yor: "0 angin ve mUnblt havallyi 
TUrk nüfuzuna. bırakmamız dofru o
lur mu? Onılarda. Akdeniz neba.tlan. 
nm her tUrlüsüntın yetlftiği ormanlar 
bulunmuyor mu?,, 

Fransa bir ttlrltl aömUrgeye doya. 
mıyor. Bazı milletler var, kendi top
rakları kili gelmediği için bqta top-
rakalra da göz dikiyorlar. On1an ma. 
zur görmeğe imk4ıı yoktur, ~ her 
ne eebeble olursa olsun hiç bir mille-
tin bqka bir milleti ezmeğe, onun 
topraklannı fstemeğe hakkı yoktur. 
Kuvvetin hakla... Kendllılnin hak ol-
duğunu iddia eden kuvvet. .. DllnYada 
bundan daha çirkin bir tek ıeY var. 
dır: o da kuvvetin hak olduğunu ıM5y
Jiyen veya hakka omuz silkerek gUlen 
mütefekkirin hali. 

Fra.D8anın sömürgeciliği öyle de de. 
ğil: toprağı kendine yetiyor, orada 
hemen her istediğini buluyor, birçok 

yerlere de el uzatm.11... Fakat yine 
doymuyor: biraz toprak daha... Sö-
milrgelerindeki milletlere en çok ezi
yet eden de odur. Bu yl17.den kendi a. 
damlarmı bile isyan ettlrmifth'. O ka. 
dar ki FransJz Kongo'sunda., Hlndiçi· 
ni'de halka edilenleri anlatan Fnıı· 
mzlar, J'ranaız olduldanna utanıyor. 

Bir gtın lstanbul'd& bir Franmla 
konuıuyordum; kendlalne ll&nUrgeci. 
llk ha.klanda dilfündllll:lerim1 IKiyle
dim: .. Siz, dedi, imantarm upk kul
lanmasma da itlru edecekainis!,. tft,e 
sömtırgecinln zihniyeti: ba§ka bir mD. 
~ Mnd1 milletinin upğı 18.YJYOl". 

~- birt8Jma ~: .,.ını,et 
~ aydlan m8dtfaa 
ediyorlarmJI. Keeel& Tmıua'ta .Df&lhl. 
ru Cedtd'cilere edilenler meclenlyet. •• 

BiltQn Fransız mil1etin1 kötillemeğe 
kalkaeak değilim: ~ bUyUk 
adanılan, dilnyaya yaydığı aail fikir. 
leri inkar etmiyorum. Fakat o mille
tin çekilmez bir zaafı var: faizcilik. 
Ferdlerinin bUyUk bir kmmı indlnde 
hayatın en büyllk gayesi .. eeham ve 
tahvilAt,, alıp onun faizi ile geçinmek. 
Son gUnlerde açılan dahiU istikraz, 
beş saat içinde kap&mm1; hamiyetten, 

vatan sevgiainden sanmayın: f&lzaev
gislııien .Son zamaıılarda FraDBa'nm 
btlyllk devlet adımları vardı. "Ben 
aağ kaldıkça muharebe olmıyacakbr,, 
diyebilen Briand; kıymetli bir naza.rL. 
yeci olan Blum; yükaek bir &Uın olan 
Pafnlev'; harbi kennm•k için didi. 

nen ve nihayet muvaffak olan Cleman
cea.u... Fakat Fransız guete1erJne t. 
km. Fransızlarla kon1111D1: büyük bar. 
be aebeb olan aevimaiz, tlrkln, tlıll6b
suz Polncar''yi hepebıe terclh ederler; 

çttnk11 o, Fransız1arm pa.racıklarmı 

kıymetlendirdi. Fransız1arm paracık

lan... Robeepierre'in, Diderot'nun, 
Ôlnıellle'in, Kontaigne'fn memlete. 
tinde paramn bu kadar lılldm olmuı 
iD1l9nm gücOne gidiyor. 

latendenm aancajr, Fransızlar için 
bir llÖmilrp meselesi; Hatay bizim i
çin mflU bir daVL Kendi milletimiz.. 

den. kan:rmnrd•n olan inunlarm. iatik
ltli, bUrriyetl d&vaar... Bilmem ama 
böyle bir i§de, Fransız dahi ola, hiç 
bir vicdanlı adam Fransa'ya taraftar 
ola.nıu. ... 

Nurullü ATAÇ 

---------------------~ 
Evlenme töreni 

TQrk Maarif Cemiyeti Yönetim kurulu 
batbm. halkevleri müfetti§i Urfa sayla
vı Refet Clgen km Aliye Vlpn ile Türk 
lDaaıif cemiyeti Ankara kolleji resim at
l'ttınenl Sinasi Banıtçu'nun nikth Uftn. 1 
lerinfn bugün Ankarada icra kılmdıiı 1 
ltlenmwıiyetle haber alınmıştır. Yeni ev- J 
lilere bahtiyarlık ve saadet dileriz. 

( SEHIRDE 
Otelciler birliği 

kuruldu 
Fakat ceml1etlerl 

bunu doğru bulmuyor 
Memleketimlııe gelen aeyyahlarm ih· 

tiya&larma cevap vermek ve turistik ha· 
reketleri arttırma yolunda çabpuak ~ 
re Turing klübün ve belediyenin te§eb
büsile geçen sene temeli atılan fakat son· 
radan her Dedeme yanda kalan bir otel
ciler birliği kurulması ip nihayet kuvve
den fıile ÇJkmJI ve birlik kurulmuttur. 
Pakat, yabana seyyahlarm indili otel
lerin sahipleri tarafından kurulan bu bir
lik daha ilk adımda bir abl;t1e karp
la§mıltır. Birlilin teeekkOlil için vilAyete 
mOracaat edildili haber a1mır alınmaz 
otelciler cmıiyeti vilAyete milracaatla or
tada bir cemiyet varken bqka bir birli
ğin kurulmasına cemiyetler kanunu mu· 
dbince cevaz bulanamıyacalmr bildir
milıfr .. 
Şimdilik it bByle çaprapk bir eekilde 

bulunmakla beraber cmıiyetin mtıraca
atinden bir netice çdamyac:aiı kanaati 
vardır. Çdnkil. birlik, mahiyeti itibarile 
cemiyet i§lerile allkadar veya onun ga
yelerine aylan görillmemektedir. 

Yeni kurulan birlik seyyah gelen o
tellerin tensiki, fazla seyyah celbi, sey
yahlan ellendirecek vasıtalar bulunması 
ve bu suretle onların memlekette fazla 
kalmalannı temin iperile JDeKU) olacak· 
br. 

Birlik. beynelmilel otelciler cemiyetine 
dahil olacaktır. 

Zeytin yağı 
maksulü 

Bu sene 85 bin tonu 
buluyor 

Gelen malbıata göre, bu aeneimı 
zeytinyağı 1stihsali iti blltnn yurdda 
110D& ermif ve yeni rekolte tamamen 
tahakkuk etmiıtir. 

lzrnir ve clvarmda yağ iatihııal1 iti 
111b&t nihayetlerinde aona enrıifti. 
Kart urfmda da Marmara rekolteai 
tamamlanmqbr. Ayvalık, Aydm ve 
Tire havalisinde de faaliyet gimdiye 
kadar devam etmiftir. 
Alınan haberlere nazaran bu aene 

Ege mmtabm rekolteai 25 bin ton. 
dur. latanbul ve Venin mmtakalan 
fatihsalAt y~nunun da on bin ton 
oldufu heu.b edilerek bu seneki umu. 
mi rekoltenln 35.000 ton raddeeinde 
balundQğu anla11ım11br. Bu miktar 
rekolte ancak, 1932 aeneeinde idrak e-

VE 
Lkt,' dea j',aeilıe 

M EM LE K El T E J ';!~~~~~!7!!~'P 
Zonguldak büytlk 
elektrik santralı 
iki sene içinde yapllarak 
elektrik çok ucuzlatllacak 

Memleketin elektrik i§ini bir elden ve Yapılan hesaplara göre Zonguldak 
en müsbet yoldan halletmek hususunda santralı kurulduktan sonra memleketin 
hOktlmetin ild senedenberi yaptırdığı tet- buradaki istihsalden istifade edecek la
kikler neticelenmiştir. sımlamıda elektriği bugünkünden yüzde 

Biaat b8§vekilimi.ıin yakmdan aJAka. yetmiı daha ucuz kullanmak kabil ola
dar oldufu memleketi elektriklendirme i- caktır. 
§İ üzerindeki avan projeler de hazırlan- Allkadarlar, İstanbul, lzmir, Ankara-
DlJlbr. gibi bQyOk eeJıiı1erimfadeki elektrik fi· 

Hüktlmetin bu it ilzerinde verdili ilk yatlarmm, l§letme masraflarile nisbet
karara göre, Zonguldakta yapdacak olan lendirilmiş birer tarifeye milstenit olma
büyOk elektrik santralmm in§aatma 939 lanna ralmen gayri tabii derecede fazla 
senesinden evvel ba§lammş olacaktır. olduğunu tesbit etmişlerdir. 
Memleketin hemen yarısına yalan bir Zonguldak elektrik santralı kunılduk· 
parçasmm elektrik ihtiyacım tamamen tan soma, elektfilin. kilovatını vasatı o
tmdD edecek bir vOeat w bbillyette ola- Jarak 1m1t paraya istihlAk etmek kabil 
cak olan bu santral .için icap eden kredi olacakbr. 

lngiltereden temin edilmi§tir. Santralm -T-u··-t-u··-n-c-u··-ı-u··-k-
da İngiliz tekniaiyenleri tarafmdan ya-

pı==~m:~::cı!:ı;. mütehassısı 
trik santralı için Çataıaizmı muvafık Yetiştirmek tein 
ıörmü§lerdir. Çünkü, gerek arazi, gerek- inhisarlar imtihan 
se klımilr İstihsali ve deniz vaziyeti nok· 
tasından 1.onguldalnı böyle pn1aazm açtı 
bir endOstrf için en miisait sahası Çatal- inhisarlar idaresi, memlekette mik· 
alzıdlr. Elektrik santralmm burada ya- tarı az olan tiltUn müt.ehusrsı ve eks. 
pıtmasr kararlqtJiı için Çatalalzmda peri yeti§tirmek tızere bir ekaper kur· 
modem ve küçük bir liman da yapılması au açml§b. Bu kurs muntazam bir 
milnasip gftrülmQ§tür. Alakadar makam- mesai ile tUttlncllltlğllmtır.e yeni ele • 

maııtar yetlftirmektedlr. 
lar Çatalaln Jimanmm plAnlanm çiz· ldare, bundan bqka yeti1911 gençler 
melde IDe§IUldQrler. Gerek elektrik fab- içinde 1JN.n bilen ve tUttıııcWUk meale. 
rlkasmm gerekse limanm İn§aab ayni kine karJI fazla istidadı olanları bir 
llJllanda ba§byacak ve 940 senesinden mUabaka lmtlb•nma tlbl tutarak 
evvel burası memleketin en bayati bir muvaffakıyet k•unanları dilnya ttl· 
endüstri merkezi halini ahmt olacakbr. ttlncllltlitl batkmda etaj görmeleri i· 

dilmlftl. Ondan IOIU'& 933 l8DMiDde 
zeytinyağı rekoltemiz 30.000, 93' ae
nellinde ~000, 935 aenesinde 21.000 
ve 936 aenesinde 18.00 tona düeınU,. 
ttı. Bu suretle 937 rekolteei bir evvel. 
ki senenin iki m1all olmaktadır. 

Kevaim arfmda havalar ııeytin 
malıaulll için mUsa.it bir eekilde devam 
ettiği cihetle ötedenberi bailarmıızm 
kalite itibariyle çok iyi olacağı tah • 
min edilmekteydi. Tecrllbeler 1Rı tah
minin Jsai>etini g&rt.ermJe ve bu 1ene

ki rekolt•ıizin çok iyi blltell oJduiu, 
far.la miktarda yemeklik temls mal 
elde edildiğinİ meydana koymUftar. 

To n ton amca 
nın heyecanı 

çin Amıpa ve Amerikaya göndermek. 
tedlr. 

İDhi8arlar idaresi, altı ay evvel OD 

kiflyl ba maksatla Avrupa ve Ameri
kaya göndermittL .Almanya, Fransa. 
İtalya. ve Amerikad& ba meımJeketle. 
rln ttıttlıı ziraat, ieJeme ve fa~ 
yonu ile air h118U81an tetkik eden bu 
gençler staj mtlddeıtlerbıl bltirdilde -
rlnden bu ay 80Dunda memlekete dö.. 
necelderdir. Şimdi Ddnci bflle gene 
bu makMtla ecnebi memleketlere gôn. 
derllmeai için bir mtısaaka imtDıam 

açılmıfbr. 

Bu mtısahaka fmtihanma gtreoet o
lan gençlerden on kiti aeçilerek tem
muz ayı iglnde staj için yine J'ranaa, 
Alman7a ft Ameribya gönderilecek. 
lerdlr. 

j 

Boıuna mı gitti benim emeğim?/ 
Kediyi ben yakaladım, 
Bir iyice patakladws! 

Mirnav ... Mirnav .• Mirnav .. Mirmirnau! 
Miyav .. Miyav •• Miyav •• Miyav .. . 

A§Clğı ve basit zevkin §U biçare mahsu
lü. büyük muharrir Ahmet Rasimin "u
zun boylu, doru beyaz, balık etinde. se
si gür, yalnız biraz durgun tavırlı., diye 
tarif ettiği meşhur "Büyük Amelya,. nın 
kantosu imiş. 

Geçenlerde bir vesile ile bahsetmiştim. 
Altmış dört altmış beş sene kadar ewel 
lstanbula gelmiş bir ltalyan, §U şayanı 
dikkat satırlan yazıyor: ''İnsan lstan
bulda, eler zevk alabilirse gecesini he
men hepsi bahçeli ve içkili olan adt ve 
ahWC bozucu tiyatrolardan birinin kala
balılı arasında geçirebilir. Bu tiyatrolar
dan her birinde İtalyan komedisini bu
lursunuz. Hattl daha ziyade İtalyan o
yuncularmm en adtterinden bir sürü bu
lursunuz ki, sahneyi ekseriya bir manav 
dükkanı ile d~şm~ arzu ederler. Bu
nwıı. beraber, ~ dekolte. aRUS 
ve edebsb Frama kanlaruım tehir dı
pndald bir meyhane orkestrasmm refa
katinde pıtı ~yledikleri tiyatrolan ter
cih ederler. Bu tiyatrolardan birinin adı 
Elhamra idi. Beyo 'llunda bQyQk cadde 
üzerinde idi: Uzun bir salon, daima dolu, 
sahnenin önünden kapıya kadar fes ile 
kıpkırmızı. Bu cüretkar kadınların söy
ledikleri §arkılar, bu §arkılan dinleyici
lerine anlatmak istedikleri §eylere dair 
yaptıklan hareketler, ne düşününelibi· 
lir ve ne de söylenildiii zaman inanılabi
lir. Ancak Madritteki Los Capellanes ti
yatrosuna gidenler bunun bir örneiini 
gördüm diyebilir. En edebsi.zce şakalara, 
en hayasızca jestlere yüksek seslerle gü
lünür.,, Bu sahneyi Ahmet Rasimin §U 

satırları ile tamamhyabiliriz: "Amelya, 
sahnede am endam edip de senelerden
beri düzelmek bilmiyen dili, kekremsi 
sadası ile güfteye mutabık gemici Mi
çosu kılık kyaf eti ile: 

Haydi tayfalm 
Gnrıi yalpalar 
içelim f(ITap 
Olalvn lıarap 
L4riç com tere~Ui 1ıa1ıalay! 

' Diye sarbot taklidi yıkrlmalar iTe o-
kudu mu aıtm bir "fors,, kopardı. Fors, 
alabildiline el çırpmak, alabildiline te
pinmek idi.,, Amelyalar, Peruz1ar "bir 
çok gencin kanma girmiş kahpeler,, idi. 

Bu bahçeli - içkili tiyatrolar, Tanıi
matm piçleri idi. Devlet uçuruma silrOk
lenirbn, Osmanlı ricali için, gençlik hiç 
hir vakit bir mesele olmamIJtı. Devlet 
denilen koruyucu ana kuş kanadından 
mahrum gençler, içkili bir bahçeli tiyat
rolarda Peruzlar ulnma bıçakçı Petrile
rin kaınasile sol memelerinden vuruşmuş 

. lardı. Tilrk milletinin hayati kudretine 
atladılı su son uçurum ne bQyük ne can
lı bir phittir. Kırk elli sene evvelki ken
m haline bırakılmış Türk çoculu sanat 
terbiyesini: 
KadUılrtrmokılJttrmak 

Hovardaya lıouardaya pek ,andır! 
Diye görmü§dü. Mektebe giderken de 

ideali: 
N tml takdis tdillluıla mılr4ti1' 
Çskar ordan ciH111 bunca lt4tip! 

1ü§tJtl B'krem KOÇU 
(Ut/tiri_,,. 9f'l'iri'"8)' 
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Amerikamn Trak vapurile Bursa 
Moskova 

Fraosada kahraman 
nasıl imal ediliir? 

elçiliği yolculuğu 
Bir kadın diplomat lstanbul - Mtldanya seferini iklbuçuk 

ediliyor saatte yapan Trak vapurlle dün 
tik defa olarak bir UçyUz davetli Borsaya gitti, geldi 
kadın büyük e}..t. o.. 

ır• Dc.nizbankm yeni vapurlarından men kusursuz, yemekler nasıldı? İti. 
Şu Fransızlar, 

ne tuhaf adamlar. 
dır! Hele ~tecl 
olan.lan ... Bu gün
kü dünyada, SI • 

hılmadan, utan -
madan yalan söy
lemek sadece bu 
adamlara vergi -

dir~ denilebilir. Le 
Xeınps gibi çok 
ciddi olmak iddi • 

Bernard F'1'an1: asında bulunan 
gazetelerinde bile~ zaman. zaman öyle 
yuılara. raslanrr ki, insruı §8.§ar ka
lır. Faraza bu gazQtenin 18 mayıs ta
rihli sayısında. okuduğumuz şu satır. 
Jara ibir bakın: 

•'BüyUk 'Seyahat roman ve röportaj 
larına mahsus Vildngs edebiyat mtıka.. 
f atım bu yıl "Seren - La. V ergue,. (1) 
adlı eseriyle müellif Bernard Frank 
kazannııF. Be.mani Frank, Norman
aiyalı eski bir ailenin çocuğudur. Bu
en t;ehrinde doğnıu§ 've 24 yaşında u. 
zak seferler kaptanlığı diplomasını 
alarak Nord Ka.per torpitosunun ikin· 
.el siivariliğfııe tayin ~iştir. De .. 
nizlerin her SllTina1 ve her nevi ma
ceralarına. vft.kıf olan Bernard Frank 
bu torpito :ile ibir XU.rk yelkenlisine 
hücum edip rampa. ederek za.ptetmlş 
ve iç.inde bulunan ".Alunet Paşa,, ( ?J) 
yı bUtün erkambarbiyesile ve lbc.rabe. 
rindeki 50 erle birlikte esir etmiştir. 
27 ind ya§ında deu1z ylizb~ğı::na 
terfi ve Lejiyon tl'Onör nişanmm şö
valye rUtbesile taltif edilen Bernnrd 
Frank muhtelif vazifelerde bulunduk
tan sonra Sen Nazer !ha.va merkeıi 
kumandanlığındnyken istifasını verip 
çekilmiş ve 1920 den itibaren hayatı. 
tıı edebiyata vakfetmiştir.,. 

• Benzin fiyaUarının ucuzlaması üzeri
ne olobüs ve taksi ücreUerinin indirilmesi 
knp elmeklcdir. Belediye fen heyeti bu 
mescle3 i tetkike başJamışlır. 

• Adliy sarayının inşasına (!ört ay sonra 
liaşlanacaktır. O zamana kadar hapishane 
binası yıkılmış olacaktır. 

• Maltepe - Karlnl arasında yapılacak 
asfalt ~ol müteahhide ihale olunmu~ ve in. 
ş:ıafa başlanmıştır. Acıbadem yola da as
f alt olarak inşa edilece'ktJr. 

• Tn~delen suyundan d::ıha fazla istifa
de itin yeni yapılan tesisata devam olun. 
maktadır. Yeni tesisatla yirmi dört sa:ıt 
zarfında menbadan elli ton su elde edile
cektir. 

• Haremağnları tarafından konıl::ın te
avün sandığının kongresi yapılmış ve bir. 
Jik reisliğine Ercnköy lisesi edebiyat mu
allimi Tahsin Nejat secilmişlir. 

• Askeri liselere talebe kayıt müddeti bu 
sene 1 hnzirnndan 20 temmuza kadar de· 
vam edecektir. NamzeUerin ba müddet 
zarfında knyde<lilmck istedikleri mektebin 
müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzımdır. 

• Milli snn:ı~·i birli~! reisi doktor JI:ı. 
lil Seıcr nnayicilcrle ham m:ıdde meselesi 

Beytinin gülünç çerçivesi içinde çizil
mişti! 

Birkaç gün evvel, 19 mayısta, kuvvet
li, güzel Yapılı ve güzel yüzlü mektep 
çocuklarımızın karşısında, onların kuv
vet ve güzelliğini bir "Apollon,. yahut 
bir "Aven Artcmis,, heykelinde terkip e
debilmek kudretinden mahrum olduğu: 
ma yanarım. Mektepli erkek tocuklan
mızın içinde ne k!itip gördüm, ne hovar
da; bü} iı ·Türk inkılabını, yakın geçmi
şin üzerinden, çürümüş bir ah~p yapı
nın üstünden geçen bir tank gibi geç
miştir. 

Reşat Ekrem KOÇU 

N(')'1: K6tip kelimesı1e, Tonzimattan 
soma ortaya Ç1kan maimi tipi kasdtdi
}'OTtlm, kflçflk memur vala11daşı delil. 

RE.K. 

Hani insanın; 
- lyt olmu§ da istifa etmi§, }"& et

meseydi... 
Diyeceği geliyor. Ya. .. ya etmeseydi 

bu kahraman ( ?!) Jdmbllir daha ne 
bUytik muvaffakıyetler elde edecekU ! 
Acaba 1920 ile 1938 arasında ~en 
18 yıl içinde bir Napolyon da. bu kezi~ 
ili miydi dersiniz! 
Şaka bertaraf. Ciddi kon~: 
Le Temps gazetesinin !bildirdiği bu 

kahramanlık bizim tarihimir.de meç
huldür. Benıard Frank'ın resmine ba
karak yaşını şöyle bir kestirdik. Ols~ 
olsa. ellilik. Hadi bilemedin elli beflik. 
Dernek ki bu zatın bahsedilen kahra
manlığını son yirmi beş otuz yıllık 
tarJh içinde aramak 1!zmı. Bu mllddet 
zarfında Türkiyenin giriştiği harbler 
§unla.rdrr: 

l -Trablusgırb muharebesi. 
2 - Balkan harbi. . 

Jarak Amerika Bir- Trak dün Mudanyaya ilk tecrübe se- raf edelim ki farkmda değiliz. Çünkü 
1~ hnkQmetleri ferin! yaptı. Bir martı gibi beyaz. ve deniz havasından sonra bir saatlik o
tarafından Mos- zarif vapurun :Marmara sularında ya- tobUs sarsıntısı mide ve barsaklan • 
kovaya tayin edil - pacağı 'bu ilk resmt seferi lçin Deniz. rnızda umumi bir tnsfiye yapmıştı. 
mi§tir. bankın 300 daveWsf vardı. Vapurda olduğu gibi burada da Deniz 
Bunclan evvel, dip- Sabahley\o, saat do~uzda vapur 1'ank umum müdürü Yusuf Ziya, De-
lomasi sahasında Galata nbtrmmdan kalktı. Geminin nizyollnrı i§letmesi mUdüril Raufi mi. 
dört beş kadın se- grarxıofonu istiklal marınnı çalarken. Mf'irlerini ağırlamak işiyle hiç istira
fir görülmüştü: Sov rıhtnnda toplanan yüzlerce kişinin hat etmeden meşgul oldular ve bizi 
yetlerin lskandi - alkışı, limanda bUtUn vapurların dü- Diisafir için canını veren insanlara 

Misis Broy nav memleketlerin.. dUk sesleriyle karıştı. ka.ı'§ı duyulan minnet ve §likran bor .. 
de temsil etmi~ olan Bu hafif sisli, sakin pazar sabahını ru içlnd~ bıraktılar. 

madam KOJontay bunlardan biridir. Di- gürtiltilye boğan sesler, yenilenen '"~ ~emekten sonra Ulucami, ıruradi. 
ğeri de İspanya cumhuriyet hükü.meti- hüyüyen Türk deniz ticaret filosunun ye t~besi ve Bureda.ki fabrikalar ge. 
nin bugan çekilrnis olan bir sefiri idi. büyük istikbali hakkındaki ümitlerin rjld.i. 
:Amerikanm da Danimarka ve No~te- fU1i bir teı.ahürU idi. Ha.va görülmemiş derecede aıcaktr, 
ki sefirleri ltadmdır. Fakat, ilk büy~ el- Sarayburnunu 'kıvrılan Trak, sUra. Bu Jtibarla bu ziyaretlerden sonra seo 
p rütbesi bir Amerikalı kadına verilmi~ tini gitttkçe arttırıyor, tesellüm mu. rinliyecek gölge bir yer aradık. 
oluyor. nyenelerinde 18 mil yapmış olan ge- Bursadan akşam beş buçukta. Juı.re.; 
Amerikayı Sovyetler birliğirıin merk~ mi, programa uyn;ıak için 16 mil gidi- ket ettik. Mudanyadan kalktığmıuı 

ıhxfe temsil edecek olan Misis Çarlz yor. Yolcu kamaralarına geni~ ve çok '7.8.ma.n saat yediydi. 
Broydur ve bugün 48 yaşında bulunmak- rahat fotöyler ve su-alarla döşenmiş Marnıara. mor bir tüle sarılıyor. U. 

, tadır. Tayini hakkındaki karar Ameri- salonlariy1e bu vapur bir yata benzi. fuklara kızıl bir hat çeldlıniş. •. Harf. 
} kan ·ko.ngra ve eenatosu tarafından tas- yor. Her feY i3i malz,eme ile yapılmı§. .kula.de bir grup ve gündüzün bunaltıcı 

3 - Umumi harb. 
4 -1atiklfil harbi. 

" :.ıik ed·ııını·c ,.e cumh ........ :5i Ruzveltin lç tertibatta dıftaki güzelliğe uyan 8Icağıyla. uyu~muş vUcutlarr dirilten Ve Havranda, Yemende Çıkan öazı u ~ .... ~ k ta taze bI ~ .. ..a .. 
•-.-s1·ki1'W' .. -.ıunınuc:.tur. Kadın eki ya- bir dik at ve itina göze çarpıyor. p r ~ ~- ... kargaeahklarm tenkili ve bir :iki Arıb ~ 'i"' .... _. ~ ır- Trak aı nı d ~ .. büfel 

imamı He yapılmış olan devamlı baz.I landa Mosltovaya hareket edecektir. Vapurda. kimler yok? Vali muavini m 8 0 arm a :r.en64U er 
"cadel I u:.:.. Brou "---atında -"vle divor: JIUdai, Amiral Şükür Okan, Merkez ha.zırlanmı§. .. Bağrı yn.nanlar, dama.-

mu e er... .av~ ~ ""' ~"' ,,..,~ J kumandanr general İhsanı Donanma. iı kuruyanlara. ne mutlu! 
Bunların içinde Fransa l!e yalnız - Siyast meselelere ka~ı alakayı bana kumandanı, belediye muavini, ticaret Penizbankm misafirlerine hazırla. 

umumi hlll"bde ve bir parça da. jstiJ.:. ille veren babam olmuştur. Babam kiUse odası ~!i ve azalan, milli ve ecnebi dığr bu büfe jçJn en mUşkWpesent in-
ıarharbi esruismda k~aştık. Ne 11. nazın idi, fakat dünya işleri ile de yakın- bankalar müdürleri, Denizbanlc ve o. sanıa.rm bile bir kusur bula.bileceğini 
mum.i harbin, ne de istikl8.l ha.rbhni- Cian mewıl olurdu. na bağlı mfieseeseler mUdürlerl ve zannetmiyorum. 
zin tarihinde böyle bir Ahmet paaa. le- ''Sonra, cumhurreisi Vilsonun kIZI .. Kanbersiz dUğUn olamıyacağı :için _ Dakikalar geçtikçe vapurda Defe ar-
kesi bulmak mümkün olamıyacağmı Margarit arkada~ idi. Kendisini &- gueteciler.. tzyor, kahkahalar daha. içten çıkıyor 
burada açıkça ve gururla söyliyeblli. yaz Evde sık sık gider görürdüm. Orada D:atlı bir serln1iK içinde, iyod i:lolu ve da.ha. yüksek perdelere ur:pıamyor. 
riz. babasDe de görüşürdük. taze havayı ibir fifa gibi gCğsümüzUn Fakat saat mi çabuk ilerliyor, vapur 

Sergilr.e§t roman, lıik~ 'Ve röpor. "Rusyaya karşı olan alakam da bu içine doldururken vapurumuz da Mar- mu? Dokuz buçuk. Köprüdeyiz. Ve 
tıjlarma. mahsus mükafat iç.in, bes- memleketin hilkiyatr ve musikisinden ile- maranm mavJ sularını köplikte:rı be- bir defa için '(Trakl vapurunun bu ka-
belli bula bula bu Bernard Fnnkı bul- ri gelir. Harpten evvel rusca öğrenmel~ Y32)rklara. boğarak ilerliyor. d&r süratU ol~a canım mkıldı. 
mam~lar ... Hayali ha.kik&ten owıni~ M•1 tmı. B• t.-.1.:1. h et• ·ı bera fh • 0-~1"" ~amı, ır ıc:lAll\. ey 1 1 e • Garsonluk ve kamarotluk sana.tmm san Arif 
bir zat. K<mı Dwıvu4 her Rusyaya gidip altı ay 1.-adar katmak bütUn :lcablanm noba.naız kavra:ırua 

niyetinde idim. Fakat harp çıktı, gide- olan tanız kıyafetU gemi mtıstalıde-
(l) Gemi ~ireğjndekf çubuk14rCf.an medik. mini etraf muzda pervane gibi ... 

he-rhan!Ji biri "O .zamandanberl Cfe daima Rusy2~'3 Denizin bizi çabuk aeıktıra~ ve 

üıcrJnde ı;örfi~mek fizere Burs~ gitmiş· 
tir. 

• Dahiliye vekili ve Pnrtl genel sekrete· 
rl Şükrü Koya dün ak,am şehrjmizden An
knrayn silmiştir. 

• Göcmen işleri haUındaki bu sene ha-
21rlnnan programa töre, ay sonunda Kös
tenceden 1600 muhacir ıcfirUeceldir. Bu 
sene Bulgaristandan muhacir ıeUrilmi)·c
cektir. Ronıanyadan geleceklerin sayıs1 10 
bınl bulacaktır. 

• Şirkelih:llTiye Kııbataşta yeni bir Is· 
kele binası yapmalı düşünmektedir. 

• Düyunu umum1yc meclisi ile heyetl
mb: arasında Parlste müıakerelere }"8kın. 
da başl3nııcakfır. lfüzakereler tabltled 
muka,·cle mucibince dövizle ödenmesi IA· 
zımgclcn kısmın da mal ile ödenmesi hu
susunda cereyan edecektir. 

• Kızılay Şişli şubesi tarafından evvelki 
gece Maksim salonlarında bir balo Teril
miş, davc!lilcr çok güzel vakit ıeçlnniş
Jerdlr. 

• Hamalların hep bir arnek elbise gfy. 
melcrl hakkında belediye tarafından bir 
karar Tcrllmlftfr. Hamallar ceket, dolaklı 
pantalon giyecekler, b~lannda numarala
rı yazılı kn5kct bulunacaktır. 

• Denlzyolları idaresi yakııı sahillere Te 
Bursaya yolcu çe]cmek için yeni tedbirler 
almaktadır. Bu anıda, bile!ler vapor Te 

gitmdi dQıümnilştüm. .taat bire kadar açlrk gibi tahammUl. 
"Bugün rmçayı pek iyi bilmiyorum, süz ıstırabın yolculuk neşemi.ı;i katle. 

fakat tlçi olarak Stalinin yaJUM çıktı- , deooğinl ~ iyi etmiş de dUgtinmüşler. 
fun zaman veya o el~liğe gelirse ker.di- Büfe açıldı. Çay, bisküi, pasta. §erbet
sile rusça konuşabilirim. Almanca ve Jer, kahve ..• Buyurun buyur&bildiğiniz 
Fransızca da bilirim." kadar. 

Bergama da 
"Kermes,, dün 

başladı 
Bergama, 22 .(A.A.). - Bu sabah saat 

yedide çalınan dawl ve zurnalarla ''ker
mes, ,illn ~-

Kasaba bayraklarla ve taklarla baştan 
başa donatrlmış ve süslenmiştir. Dün 
akpnxfanberi gelen ziyaretçiler ve misa
firler mühim bir yeldlna vamuştrr. 
tımirden ilbay Fazlı Güleç ile birçok 

zevat ve gazete mOmessilleri de gelmiş
lerdir. Davetliler çok güzel karşılan
makta ve a~lanmaktadrr. Bugün köy
lerden de akrn halinde gelmişlerdir. Halk 
evinde mızıkalar çalmakta ve milli oyun
lar oynanmaktadır. 

Gramofonun çaldığt tangoların nağ
meleri, davetli kala.balığını mngin. 
Ieştiren genç bayanlarm kahl<ahaları 
yanmda çok sönük kalıyor. 

Yolun ortasma. gelmeden bir hava. 
d.is duyuldu. Bandırma vapuruna ye
tiıtik. Bandırma bizden yarım saat 
evvel hareket etmişti. Trak, usta bir 
Arab kısrağr gibi suları yararak ile
ri doğru atılıyor. Ve biraz ııonra siyah 
tekneli, uzun baealr ihtiyar Bandırma 
düdüğünü öttiiı'erek teslim bayrağını 

çekiyor. ~ki ile yeni ... Eski ile yeni 
arasında fark ve faydalar ..• "Çabala.. 
ma kaptan be.n gidemem,, diye arka
mızda bocalayıp duran eski vapuru 
seyrederken zihinler hep bu mukaye. 
seyi. yapıyor. 

Tam iki saat bir çeyrekte Mudan. 
yaya vardık. Bu suretle,, İstanbul -
Mudanya. yolu yarıya indirilmiş olu
yor. Bu büyük kazancı Mudanyalılara, 

Bursalılara. sorun ... Bayram yapıyor. 
lar. Mudanya. iskelesi yUzlerce Bursa.. 

lı ile tıklım tıklım dolu. Yerde bir kur
ban yatıyor. Trak halat atar atmaz, 

tren \•cyn olobüs dahil olmak üzere satı-1··------··----------------... -----... 
kasab, mahir bir hareketle keskin b1. 
çağı indirdi. Bir kUme kmnızı kan. 

Arkamdan bir ses: lacııktır. 

• İngiliz elçisi Sfr Pcrsl Loren Ankara
ctan şehrimize gelmiştir. Sefir birkaç g{ln 
kaldıktan sonra Ankaraya dönecekllr. 

• Dersim harekAtı sırasında kaçan takt 
Seyit Rızanın oğlu Hasan da illAf edn. 
mi şiir. 

DIŞARDA: 

• Fransız adliye nazın Reyno, Ciiin tay
yare ile Londradan Parise dönmüştür. 

• HIUerln huzuru ile dün Münib metro
politeni inşaatına başlanmış ve temel at. 
mn mern$fml yapılmıştır. 

• 038 de İtalyanın nfifusu 43 mUyon, 
691 hin kişi olarak teshil edilmiştir. 

• Polonya ile J.itvanya orasında ticaret 
muahedesi müznkereJerine haziran ayı bl· 
dnyellnde başlanacafctır. 

YENi SABAH 

Yeni Milletler Cemiyeti 
_.. BG§tarafı 2 incid~ 

EAcr ben Jnponyayı Cinden .kov:ıcak ka 
dar insanı bir ideale Ubl olacak bir adam 
isem yarın Afrikada çıkacak bir mllıt ha. 
rckct isyanında da bugünkü emperyalist 
Avrupa devleUerinin aleyhinde harbe gir-

mem tabil ıl>rfilınclidir. 1 
Maalleessfif, bu ıayeden beşeriyet henllz 

çok uzak bulunuyor. Kabahat mlJJetlerln 
delil, miDeUerin başınd:ıki poliUkacılann
dır. Medeni n mfilerakkt dedi~imlz Avru. 
pa milletleri henüz kendi mukaddcratlan
na sahip delildirler. Ortada bfiyfik bir do
lap dönfip duruyor. Bu dolaptan çok mu. 
tanlan, parlak '\'e tallı kelimeler fışkırıyor. 
Fakat bu bir komedrndan başka hlr şey 
de#lldlr. A\"'l'Upa hennz çok vahşi ve ipti
.dal bir sistemle idare edilmektedir. 

- Peki ama, bu mvallının ne kaba
hati vardı? 

İskeleden yükselen alkışlar dakika
larca devam ediyor. Bursalılar yeni 
ve güzel vapurlarını kucaklıyorlar. 

Mudanya iskelesine çıkınca sıca
ğın deh§etinl hissettik. Hele bir saat 
süren otobils yolculuğunda, kan ter 
içinde bir tabak dondurmanın rüyası
m gördilrn. 

Çelikpalasın salonlarinda, geni§ bal. 
lronlarmd:ı. ve bahçesinde Uç yüz ki. 
ellik sofra hazırla.nnuştr. Biz otcle gi
rince, bizden evvel gelmiş olanların 
yemeğe çoktan başlamı6 olduklarmr 
gördük ve hayret de etmedik. Hemeıı 
biz de o vazifeyi ifa için bir yere iliş
tik. Servis, 'davetlinin çokluğuna rağ. 

Mfthendfs· Unvanı 
için açılan imtihanlar 

Mühendis Unvanını kazanmak için 
307 4 mnnaralı kanun mucibince a~acak 
imtihana girmek vasfım haiz bulllllan, 
yani 40 ya~m ikmal etmemiş ve halen 
devlet, devlet sennayesi, belediycler ve 
belediyeler sermayesi ile h."Urulm~ mü
esseselerde çalışan Nafia fen mektebi 

mezunlarının imtihanları yamı ve öbür
gün Nafia teknik okulunda yapılacaktır. 

Bu imtihanlarda kazanacak olan ve Ia
zımgelen evsafı haiz Nafia fen memurları 
açılacak kursa devama baslryacaklardır. 
Nafia vekAietince verilen emir mucibin
ce bu Nafıa fen memurları kursa devam 
ettikleri mfiddetçe bulundukları vazife
lerden mezun addedileceklerdir. Kursun 
nihayetinde bir imtihan daha yapılacak 
ve bu imtihanda da kMi liyakat gösteren 
meınu:Jara ellerindeki Nafia fen memuru 
diploması alınarak yerine mühendis dip
loması verilecektir. 

-o--

ltalya Kralı 
Trablusgarpta 

Trablusgarp 23 (A.A.) - ltalya kralı, 
diın Libyanm büyük.manevralarında ha
zır bulurunu~. 

-o--

Gayri mübadiller 
komisyonunda 

Maliye teftiş heyeti tarafından gayri. 
mübadil emlaki satış ve takdiri kıymet 
komisyonlarında yapılmakia olan tet
kikler bu hafta nihayete erecek-tir. Heyet 
raporunu derhal maliye vekaletine vere
cek ve vekiUet buna göre haziran başın
dan itibaren bu işe verilecek yeni şekli 
tayin edecektir. 

Yarı şaka, yarı ciddi 

Kalem 
Güzide bir cdebt heyet tarafından çıka· 

rılınakla olan bu kıymeUi s:ınal ve edebi
y:ıt mecmu:ısının Qcüncil sayısı da dolgun 
bir mOn<lericalla lnliş:ır etmiştir. 

Terbiyeye, edebiyata, halk edebiyatına,· 
kitap tenkidine ait Dr. Hnlfl Fikretfn, Hü· 
scyin NnmıEjın, Suuı Kemalin. Ahmet Kut· 
stnin, Musl:ıfo Nih:ıdm, Hasan Alf Edlz:in 
yazılarile, birçok şiir \'C hikdyclet de \'81'.• 
<ıır. ' 
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:l)p9m deği!mi? ı 
~lYI ınıe slUııra'tt ı 
Birçok ihtarlardan sonra tramvay 

§irketi, niha.yet Beyoğlu (adde.sinin 
bozuk kaldınmlarmı tamir etrneya 
başlamıştı. Bir buçuk ay kadar evvel 
ba~ıyan bu tamir iginill şimdiye ka.. 
dar çoktan bitmesi icab ederdi. Hal. 
buki bugünkü vaziyete göre, da.ha bir 
hayli zaman Beyağlumuı ıinıdiki ha
linde kalacağı anla~ıhyor. 

Şirket nedense bu tamiri, adeta bir 
kaplumbağa süratiyle yaptırmakta.dır. 
Bu hali görünce insanın: 

- Galiba devir muamelesi tım,a.m. 
lanıncaya kadar i§i savsaklamak isti. 
yor diyeceği geliyor. 

Böyle bir düşünceye kapılmakta da 
haksız olmadığıın1zı, yine ayni firke. 
tin zamanında birçok mUnakaşalara 

sebeb olan Beyazıt meyda.nmdaki ka· 
via işini bir gece içinde meyd"1la ge. 
tirdiğinJ dü§Unerek anlıyoruz. .. 

Bu memlekette senelerce dilnya ka.
dar para kazanmış olan ıu şirket. bir 
az hüsnüniyet göşterse acaba günaha 
mı girer ... 

Merak ediyoruz doğrusu!.. 

Anadolu Anonim 
TORK SiGORTA ŞIRUTtND~N 
Şirketimizin 30 mart 1938 tarihinde 

fevkalade olarak toplanan hissedarlar 
umumt heyetince dahili ~ 
altma maddesi hükmune tevfikan •· 
ma~ ikinci ruhunun hissedarlardu 
tahsiline karar verilmiJtil'. 

İttihaz olunan bu karara tevfikan sa
yın hissedarlarımızın sahip bulundukları 
beher hisse senedi i~in ödenmemiş ser
mayeden ikinci ruhunun mukabili olan 
beş lirayı işbu ila.tı tarihinden itibaren 
30 hazimı 1938 tarihine kadar Allkarada 
Türkiye İş ve Ziraat bankaları merkez 
müdürlüklerine veyahut !starıoolda ~ni 
postane karşısında Büyük Kmacıya.n 
hanındaki şirketimizin muamelat merke
zine ödemeleri, aksi takdirde admıiye:ı
lerin sahip bulundukları hisse senetleri
nin, şirketimiz dahili nizamnamesinin 10 
nuncu maddesi hOkümferi dahı1inde Bor
sada arttınlınak surdile meıkfrr ikinci 
rubu serma}~nin ıstıfa ve satış bedeli 
noksan oldulu takdirde aradaki farkın 
hisse senedi sahiplednden aynca talep o-
1 unacağr ila.tı olunur. 

ZAY1 
Nüfus tezkere.mi .zayi ettim. Ye.nL 

sini aldlğnndan eskisinin hükmü yok-
tur. · 

Sürmene, Kuşluca köyü, Mahmud 
oğlu Beşir Çınar. (11234) 

'~~"~!:~ 
içtimai 
Teşkil8tlarımızı genişletmeliyiz .. 

lstanbulda, ilaç ve gıda ve hastahane sıkıntısı 
çeken zavallılar kaimamalıdır 

lctimat yardım i~ -
leri için oldukça 
bir milletiz biz .. 
çok para harcayan 
Geniı teıJı;ilatıı bir 
Kızılayınııı, bir Hi 
mayeietfallmiz, ve
remle mücadele ce
miyetlerimiz falan 
var ... liükQmet de 
bu itler için kaba -
nk yekt)nlar sarfet .. 
mefı:ten ~nmedi • 
lini her fn'Atta is
bat etmektedir. 

hayır işleri için bir 
çok yeni keselerin da 
ha ağızları açılını~ o
lacaktır. 

Kmlay, himayeietafl 
ve bunlara mü
masil cemiyetlerin i~-
lerini açıkça ilan et
melerinde en ufak 

bir mahzur bile bu
lunduğunu sannuyo
nız. Bu şehirde ikisi 
resınl diğerleri de bu 
susi olmak üzere bir 
kaç verem sanator· 
yomu vardır. Hususi 
ler ateş pahasına ol
duğuna göre fakir 
halkın ancak parasız 
olarak resmi sa-

Fakat hakikati 
söylemek llıımae -
lirse pnk halkın. 

ımk hükt1metin 
bütün fedakldığı • 
M raimea. içtima! 
yanbm itim. i.hti -

He.y'heli verem sanatoryonmnda hastaların kür yapttkları bir balkon, natoryomlarda teda
vi edilmesi kabildir. 

yaca kafi derecede inkipf edememi~tir. 
Yalmı lstanbukla. gıdasııhktan ve ilB.ç
snlıktan bitkin bir halde ölümü bekli
"11 binlerce verem, ve gene fakirlik ve 
baluımnlık yüzün~ vereme namzet bir 
yJIJn zavallı vatanda3 bulunuyor. 

Hastanelerde yu bulamadıkları için, 
1$tırap ve eı.m içinde kıvranan, çok 
defa da hayatlarım kaybedenlerin h~
bmı yapmağa kalkarsak bulacağımız ye
kQnlar korkunçtur. Geçenlerde bir ve

rem dispanserinde görüp duydukla
rımı hatırlayınca h!J~ içim parçalanı

yor. Koca bir hayatı k""Urtaracak bir kaç 

ldlo balık ya~ı bulamıyan zavallılar, 

aylarca, et, yumurta yüzü görmemiş ve
remlilerle karşılaşm~tnn. Bunların için· 
den mühim bir kısmına devlet bütçesin
den harcanan paralarla yardımlar ya-
pılıyordu. Fakat her şey yalnız devlet
ten. beklememek; icap eder .. lstanbulda. 
hali vakti yerinde, hatta zengin 
lann adedi oldukça k-abanktır. 

insan-

lctima! yardım i~inin tam randıman 
vermesi için, işte bu in..~nlarm keseleri
nin ağızlarını açmaları Jazmıgelir. 

Vasat veya vasattan yukarı bir hayat 
yaşıyan bütün vatandaşlar, hayır cemi
yetlerine aza olma.ğ1 ve kazançlarının 
hiç olmazsa yüzde birini bu işe harcama
yı kendilerine bir vazife bilmelidirler .• 

Diğer taraftan, bizim içtimai yardım ce
miyetlerinin bütün hesapları. efk!rı u
mumiye karşısında tamamen açık bulun· 
malıdır. Başta Kızılay ve Himayeietfal 
olmak üzere, bütün hayır cemiyetleri her 
sene başında, halktan ve devletten gör
dükleri yardım miktarlarını, ve buna 

mukabil yapttldan işleri, harcadıkları 

paraların mahalli sarfını, matbuat vası· 
tasile halka H~ etmelidir ki. halk da, bu 
cemiyetlere verdiği paraların nerelere 
sarfedildiğini anla~m. Hem bu usulle; 
yapılan bütün iyi işler ve yardnnJar da 
meydana çıkmış olacaktır. Bu belki bir 
çok YatandC'l<ıları daha cemiyete getirecek, 

Fakat bu sanatoryomlarm yatak adedi, 
ihtiyaca göre o kadar nisbetsiz surette 

azdır ki, hemen hemen haştalann yüzde 
onuna dahi zor yetişmektedir. 

Hele o sıra bekleme meselesi büsbütün 
bir faciadır. Kendisinde verem henüz 
başlamış bir zavallı, iki üç ay zarfında 
sırası gelinceye kadar hastalığın ikinci 
batta üçüncü devrelerine dü~.. Ve ilk 
günlerde tedavisi yüzde yüz kabilken. 
sanatoryomda sırası gelinceye kadal' ha· 
yatı tehlikeye girer. 

fjte bütün bu acı i~ledn önüne ancak 
ictimat yardım teşkilatlarımızı kuvvet-
lendirmek. ve vatandaşların hamiyetle
rini arttrrmaları: ile geçebiliriz. 

Bu şehirde ila.ç bulamadığı için ıstı
rap içinde kıvranan, hatta ölen insanla· 
nn bulunması, her f stanbullu için koca 
bir ayıptır. 

tctimai yardım işlerini teşkilitlandıra .. 
hm ve keselerimizin ağzını biraz da bu 
işler için açalım. HABERCi 

IE~Denememek telhDft
kesıne karrşo sigorta 

L~nııoneır nır'tft'fa rekorunu 
kırmak nstnyoırftaır 

B OTUN dünya memleketleri topraklarına seyyah çek
mek için bin bir çareye baş vuruyorlar. Ingiltere bu 

noktada çok ileriye gitmi§ ve hayli garip bir sigorta sistemi 
tesis etmi§tir. 

Seyyah şehirlerinde bulunan açrk hava lokantaları, pa
nayırlar, kaplıcalar bu sigortaya girebileceklerdir. Bu mü· 
esseseler isterlerse sigorta olmak istedikleri paranın yüzde 
on iki buçuğu nisbetinde bir prim \-mnek suretile müesse
selerini sigorta ettiriyorlar. Eğer yağmurlar veya hava mu-

L ::HLlLER balonla irtifa rekorunu kırmak niyetinde
dirler. Fakat bu hususta şimdiye kadar yaptıkları tec .. 

rübeler büyük muvaHakiyet vennemiştir. Çünhii koca Le-
Wstanda balonla uçmağa müsait bir saha yokmuş. 

.................. 
DDşçl saındaUa 

)f<eSI ncQJ~lfll 

ınefJf eın lk©>ırkaıroz? 

İçimizde öyleleri vardır ki diş ağrısın
dan kıvrandıkları halde bir türlü dişçiye 
gidip o elektrik sandalyesini hatırlatan 

acaip kolt$ otunnağa cesaret edemez
ler. Acaba çoğumuzu korkutan o iskem
lenin üzerinde çekeceğimiz ıstıraplı da-

kilara mıdır yoksa bu korkunun başka, 
bHmediğimiz bir sebebi de var mıdır? 
işte bir ruhiyatcı üşenmemiş, bu işi 
tetik etmiştir. Netice şudur: 

Evvela dişçi '5andalyesinden korkma
nın cesaretle hiç bir alakası yoktur. Oy. 
le cesaretlerile tanınmış adamlar vardır 
ki dişçi sandalytSinde soğuk ecel terleri 
dökerler. Daha geçenlerde Amerikada, 
bütün dünyaca tanınmış olan meşhur 
bir sivil polis şiddetli bir diş ağrısına 

tutulmuş, la.kin dişçiden korktuğu için 
tamam bir hafta o ağrıya tahammül ede
rek. dişçiye gitmemiştir. 

En nihayet sekizinci günü uykusuzlu
ğa ve ağrıya daha fazla dayanamamış, 

bir dişçiye gitmiştir. Bekleme salonunda 
sırasını beklerken o kadar heyecanlan
JlU§tır ki ağrısını unutmuş ve bir bahane 
ile dışarı çıkarak oradan SMşmıştır. Ma
amafih a~ yakasını bırakmamı~, zaval
lı adam bir iki gün daha ıstırap çektik-

ten sonra tekrar di~iye gitmek mecbu
riyetinde kalmıştır. Hayatında belki yüz 
lerce defa soğuk kanlılıkla ve bilerek. 
ölümle karşılaşmış olan bu adam dişçi 
sandalyesinin ona elektrik sandalyesin
den daha korkunç ve soğuk geldiğini i
tiraf etmektedir. O sandalyeden onun &i
bi ürken daha nice meşhur tayyareciler. 
paraşüt atlayıcılan, canbazlar. ve harp 
kahramanları vardır. Birçok kadınlar 

çocuk doğurmayı diş çektirmekten daha 
kolay buluyorlar. 

Halbuki bugünkü dişçilik pek: müte
rakkidir. Hissi iptal edilerek çekilen diş
ler hastaya bi~bir I$tırap vermezler. Has
talar bunu pek iyi bildikleri, çoğu nef
sinde de tecrübe etmiş olduğu halde diş
lerinin çekilmesinden hfila korkarlar. 

Ruhiyatçı korkuya insanların ta kab
Jtttarih zamanlardan tevarüs ettiklerini 
söylüyor. Yapılan tetkikler göstermiştir 
ki diş çüıiimesi ve diş etlerinin iltihabı 
daha pek eski zamanlardan beri insanla
ra musallattır. Eski Mısır mumyalannda 
gayet iptidai bir şekilde doldurulmu~ 

dişlere tesadüf olunur. 

Insanlar o zamanlar pek ıeri olan 
di§Çilik ilini yüzünden o kadar çok ıs
tırap çekmişlerdir ki bu müteakip ııesil-

ler üzerinde derin bir ruhi aksi tesir bı
rakmıştır. Düşününüz ki bir zamanlar 
~n dişin sinilrini öldürmek içindi
şin çürüğünden içeri bir tahta çivi soku
lur ve bu çivi köküne kadar mıhlanırdı. 

Korkunun ikinci bir amili de diş kök
lerinin çene kemiğine gömülü olu~u ve bu 
yüzden dişe yapıla<;al\. he\ temasın çene-

. halefeti yi.iıünden veya herhangi bir sebebte seyyahlar gel
' mezse ve onlar ümit ettikleri km bulamazlarsa sigorta ot

duklan parayı alacaklardır. 

Son zamanlarda hava tabakası haricine çıkacak bir ba· 
lonun havalanmasına müsait bir yer bulmk için bir heyet 
teşekkül etti. Bu heyet altı ay bütün Lehistaru dola~tı. Gez.. 
mediği bir karış toprak kalmadt. Nihayet muratlarına tnii
ler. Balonla havalanmak için ideal bir yer bulduklarını ilan 
ediyorlar. Burası Zakopan isminde bir kasabanın civarında
dır. Vakia bu ismi yeryüzünde kimse bilmiyor. Fakat birkaç 
ay içerisinde bütün dünya öğrenecek. 

kemiğine, oradan da doğrudan doğruya 
beyni çerçevcliyen kafatasma geçmesidir. 

Bundan başka, diş üzerinden yapılan a
meliyatlardan husule gelen sesler de ku

lağın pek yakın olması dolayısile daha 
mübalağalı işitilir. Bunun tesiri de doğ
rudan doğruya dima~a dokunur. 

Son moda seyahat elbiseleri. Bıı c' 1 
biselercl~n bir tanesi kumlu, di:;e1·i de 
gri kuınaştan yapılmıştır. Kenarların. 
da. ve ceb kapaklarında da.ha açık 
renkte zırh vardır. Cebler, içlerine 
çok kağıt yerleştirilecek kadar geniş
tir. Oturan kadının giydiği elbise da. 
ha uygun, daha pratiktir. 

Bu sigortanın en garip tarafı şu olsa gerektir: Seyyahlar 
fngiltereye gelmeden evvel sigorta olmak istedikleri paranın 
yüzde on beşi mukabilinde seyahatte ümit ettikleri zevki bu

lamamak tehlikesine karşı kendilerini sigorta ettirebilecek
lerdir. Her seyahat kafilesine uluslararası Turizm teşkil!tına 
mensup bir hakem heyeti arkadaşlık edecek ve bu heyet se
yahat kafilesinin kafi dttectde eğlenemedikleri hükmünü ve
rirse seyyahların masrafı kendilerine iade edilecektir. 

Serseri çocukOaır ~çttını 

baınyc 

N EVYORK belediyesi senelerdenberi dosyalannda uyu
makta olan bir projenin tatbikine karar verdi:Nevyork 

şehrinde binlerce yersiz, yurtsuz çocuk vardır.Bunlar umumi 
parklarda, yeraltı tramvaylarına girebilecek kapı ağızların
d~. bankaların kapı kemerleri altmda geceyi geçirirler. Kı
yafetleri iğrençtir. Yüzlerinden ve "iicutlarından pislik a
kar .. 

İşte Nevyork belediyesi bu çocuklar için şehirde dört u
mumt banyo yeri açılmasma karar vermiştir. Banyo yerleri
nin duşları olduğu gibi her yerinde büyük bir banyo haYU?U 

vardJr. 

Bulunan yer dağlarla çevrilmiş geniş bir vadi imiş. Ba
lon burada doldurulurken etraftan gelen rüzghlara karşı 
tamamil& kapalı bulunacakmış. 

Temmuzda, Leh1iler buradan irtifa rekorunu JCrrm:ık Ü· 

zere balonla uı;maıa başlayacaklardır. 

* anır kadnno klYlırtarmak 
uğrundaa .. 

2 5 yaşında. bir delikanlr olan Con Hil, Londra ve 
ci varmda Avon nınağı kıyısından geçiyordu. Yol· 

da ırmağa. düşnıü.5 bir otomobil gördü. Otomobilde birisi 
kadm olan dört kişi vardı. Bu dört insan bir ağır.dan hay. 

Maamafih bugünkü müterakki dişçilik 
sayesinde bu korku yavaş yavaş orta
dan silinmektedir. Birkaç nesil sonra ge
leceklerin ihtimal dişçi sandalyesinden 
hiçbir korkulan kalır.ıyacak. belki de on
lar o sandalyeye §imdi.kiler kadar da 
muhtaç olınıya.caklardır. Çünkü diş çü
rümesini tevlit eden amiller aranmakta, 
onlara mani olacak tedbirler. gıda tarz.. 
lan bulunmaktadır. 

kınyor, imdad istiy:>rdu. Con derhal soyundu, ırmağa ============== 
atıldı. önce kadmı yakaladı. Sahile kadargetirdi. öteki 
üç erkek de yüze yüze kıyıya çıktılar. Con ka.dını sahile 
çıkardıktan sorıra pardösüsünü çıkarını~ ve kadrom omtm
ları üzerine koynıuştu. 

Kurtulanlarla. kurtaran polis komiserliğine gittiler. 
Kurtulan kadın omuzundan Conun pardösüsünü atarken 
cebinden birtakrm milcevherler fırladı. Polis pardösünün 
ceblerini yokladı. 5000 ingiliz liralık banknotla. çok kıy. 
metli mUcevherler !bulundu. Con bu para.ıa,rm cebinde ne 

suretle bulunduğunu iıa.1i edemedi. Bu
mm üzerine delikanlı uerhal tevkif e. 
dildi. Tahkikat deriııl~ince bir ka
dmı kurtarmak için suya. a.tılan ada. 
mm bir çeyrek saa.t evvel Lon.dra. cL 
varında bir sayfiyeyi soymuş olan 

~ıp;ız olduğıı anlaşıldı. 



,,,, RABER - ~eam ~ ======================= 

Pijamalarile beraber 
~Dlr ©0c§llri1 <dl©kt©lr 

Amerikan gangsterlerinin 
qeni bir marifeti daha 

1 o ~Dırı <dlcDaırOok çeki eDDIFil<§lelfil aoıuııcav~ .. lk~~ar 
zavaODo adama işkence yaptıDaır ve dllYlmune 

se~eb cD<dluDar 
PEG - Görü..~emcdiğim için mü. 
tcessirim. Fakat 1\0fi derecede 
para yok, mektup yazın 1Je ne ya-
pacağınıı:::ı bildirin. Cevab bekli
yorıcm. - Salli. 

Amcrikadaki bir gazetenin küçük i. 
lanlar sütununda. çıkan bu birkaç satır 
belki kimsenin gözüne çarpmamıştı. 

Çarpsa bile ehemmiyet verilmiyecek 
bir ilan: Salli ismindeki adam, Peg 
ismindeki bir arkad~ına veya bu rü. 
muzu vermiş olan birisine, parası ol· 
madığını, onun için gelip görüşeme. 

diğini bildiriyor. Ve ne yapması lft • 
zımgeldiğini danışıyor. Herhald bir iş 
meselesi olacak. Bunun gibi ilanlara 
Amerikan gazetelerinde çok rasgeli -
nir. 

Esasen, Amerikan gazetelerinin kü
çük ilan sayfaları daha ziyade bu işe 
yarar. Adresleri daima değişen iş a. 
damları biribirleriyle gazetelerin bu 
sayfaları vasıtasiyle muha~re eder • 
lcr. 

Bu ilan da onlardan biri olacak .. 
Bunu herhangi bir okuyucu böyle 

düşünebilir. Fakat bir polis hafiyesi 
veya, hiç olmazsa, bir polis hikayesi 
yazan veya okuyan birinin gözüyle ba· 
kacak olursak, bu birkaç satırın arka
sında bir haydud vakası görebiliriz. 
Daha sonra da bir cinayet çıkacaktır. 

Doktor, pijamalari ile 
beraber kayıp ! 
Bu cinayet hikayesi, Doktor Ceyms 

Seder'in bir gece evinden birdenbire 
kaybolmasıyla. b~lar. 

Doktorun bu birdenbire kaybolması 
akıl sır erecek bir şey değildir. Ceyms 
Scder ihtiyar bir adamdır .. Şehrin en 
hürmet edilen ve kıymet verilen sinıa. 
}arından biridir. Geceyarısı evinden 
çıkıp nereye gitmiş olabilir? 

lşin tuhafı - ve hadiseyi bir polis 
gözüyle görürsek, işin en esrarengiz 
cıheti . doktorun odasından pijamala. 
rının da alınıp götürülmüş olmasıdır! 

Doktor, genç bir adam değil ki, ge. 
celiklerini alarak, evinden çıkmış git· 
miş ve gecelerini başka bir yerde ge
çirmeye karar vermiş diyelim. 

Ceyms Scder boyunca beraber ço. 
cuk sahibi bir adamdır ve böyle bir 
hareketi ancak deli olursa yapar .• 

O halde? 
Bunun cevabını ancak ertesi gün, 

doktorun oğluna gelen bir mektup ve
riyor: mektupta doktorun teslim edil. 
mesi için bin dolar istendiği bildiril
mekte ve şöyle denilmektedir: 

"Parayı bir haftaya kadar alır. 
sak 1noruğıı serbest bırakacağız. 
Parayı almak için gelecek arka· 
daşlarmıızdan biri ele verilecek 
ol•trsa babanızı bir daha göremez
siniz. Parayı bir haftaya lw.da,r 
göndercmczseni: babanızın başı. 

na ayni akıbet gelecektir.,, 
... şte, bir Amerikan gazetesinde oku

duğumuz ilan doktorun oğlu tarafın. 
dan yazılmıştı ve parayı henüz bula
madığını bildiriyor, tekrar mühlet 
vermeleri için mektup bekliyordu. 
ihtiyar ölmek üzere 
Fakat ,haydudlar ibu mühleti ver • 

mediJer. Doktorun oğlu da son güne 
kadar yine parayı . gönderemedi. Bir 
sabah da şehrin on beş kilometre uza
ğında ,bir köylü, yer::de yatan bir a
dam buldu ... 

Köylü, yerdeki bu adamın yanına 
korka korka yaklaşıyor. Evvela, bir 
ölü karşısında bulunduğunu zannedi • 
yor, sonra yerdeki vücudun kımılda -
dığını f arkediyor. 

Adam ölmemiş, fakat ölmek üzere. 
dir. . 

KöylU, yanındaki destiden adama 
su veriyor, yüzUnU gözünü yıkıyor. 
Biraz sonra, gözlerini açan adam ha
yata yeni doğmuş gibi bakıyor. 

O zaman, köylü, ihtiyarı tanıyor: 

Bu, bir müddet evvel, kaybolduğu 
söylenen doktor Ceyms Sederdir. Os. 
tü başı o kadar pejmürde bir hale gel· 
miş, saçı sakalı ile biribirine karışmış
tır ki, birdenbire tanımanın imkanı 

yoktur ... 
Doktor kendine gelince ve karşısın. 

dakinin kendisini tanıdığını anlayın -
ca, onunla beraber şehre gelinceye 
kadar başından geçenleri anlatıyor: 

Bir gece, ağzına mendil tıkıyarak, 
yatağından almışlar götürmüşler. (Po 
lisi ş~ırtmak için veya alay olsun di. 
ye, haydudlar doktorun diğer pijama
larını da alınış olacaklar!) Doktor, o. 
tomobille uzun bir miiddct gittiklerini 
farketmiş. Ondan sonra onu karanlık 
bir yere atmı§lar. Orada günlerce aç, 
susuz kalmış. 

işkence giinleri 
Haydudlar, doktorun oğlundan pa -

ra beklerken onun gönderemiyeceğini 
de biliyorlarmış. İhtiyarı tedrici bir 
ölüme mahküm ediyorlarmış gibi, aç. 
hktan öldürmeye çalışıyorlarmı~. 

Doktor Ceyms Seder şöyle anlatı • 
yordu: 

- Bir gece yanıma biri geldi. Hay. 
dudlann başı olduğunu anladım. Ken-
disine: 
"- Bırakın gideyim, dedim, size .is. 

tediğiniz parayı gönderirim .. Yapma
yın, öleceğim ... Ne siz, ne ben bundan 
bir fayda elde cdemiyeceğiz.,, 

Fakat, haydudlar insana işkence et. 
mekten öyle büyük bir zevk alıyorlar
dı ki, keııdilerfne para verilse bile yl. 
ne beni aç ve susuz öldürmeye niyet 
etmiş gibi görünüyorlardı. 

"Buna rağmen, belki kalplerine bir 
az merhamet gelir diye, bir gün tek
rar rica ettim, yalvardım. Bir lokma 
yiyecek, bir damla su istedim. 

Fakat, cevab olarak aldığını şey, su. 
ratıma bir tokat oldu. Bu tokatın mad
di acısından ziyade manevi acısı ta. 
hammülsUzdü: ben, koskoca bir adam, 
herkesin hUrmet ettiği bir doktor, adi 
bir hayduddan tokat yiyordu'!1 .. 

Lakin ne yaapbilirdim? Derhal öl
düreceklerini bilsem Üzerlerine atılır, 
hepsini yumnıklardım. Fakat beni iş. 
kenceylc öldürmekten zevkahyorlardı. 
Kimbilir "o zaman bana ne gibi işken
celer tatbik edeceklerdi! 

"Diğer taraf tan, kendimden fazla 
oğlumu, ailemi düşünüyordum. Binde 
bir bile olsa, bir kurtuluş ümidi var. 
dı. Bu kurtuluş benden ziyade ailem 
için lazımdı ... 

Onun için, sesimi çıkarmamayı ve 
beklemeyi tercih ediyordum. Zaten, i
ki üç gün sonra ,açlıktan, sesimi çıka. 
ramaz, yerimden kımıldıyamaz bir ha
le gelmiştim. 

Esrarlı bir kelime 

Doktor Ceyıns Seder, hik§yesinin 
burasmda tekrar halsiz düşüyor ve 
birdenbire yere yıkılıyor. Köylü, ora. 
dan geçen bir otomobili çağırarak, za
vallı adamı polis karakoluna götürü. 
yor. 

Karakolda ilaçlarla kendine getiri
len doktor, bir şey söyliyemiyecek 
haldedir. Köylü, adamm başından ge. 
çenlert, kendisinden duyduğu gibi an
latıyor. 

Muayene neticesinde, doktor Ceyms 
Seder'in vücudunun yara bere içinde 
olduğu ve aldığı yaraların tesiriyle 

ölmek Uzere bulunduğu anla§ıhyor. Ya 
pılan bütün tedaviye rağmen kurtula. 
mıyor ve bir iki saat sonra ölüyor. 

Ölürken, ağzından çıkan son keli -
me şudur: 

- Cek. .. 
Doktor hangi çekten bahsediyor? 

kendisi öldükten sonra, oğlunun ha -
yatından da korkarak, Jiaydudlaar bir 

çek verilmesini mi istiyor? Yoksa on
lara bir çek vermiş olduğunu mu söy. 
lüyor? .. :. 
Başından geçenleri ancak yarısına 

kadar anlatabilmiş olduğu için, hiM
yesinin arkası esrar içinde kalıyor ve 
bu çek kelimesinin manası anlaşıla • 
mı yor. 

Fakat, Amerikan polisi, bu gibi hal
lerde pek nadir raslanan bir meharetle 
haydutlardan birini yakalamakta ge • 
cikmiyor. Bot ismindeki bu haydud, 
doktor Scderi kaçıran çetenin reisi ve 
ya onlardan biri olmakla itham edil
mektedir. 

Bot, evvela inkar ediyor: 
- Doktor hürmet ettiğim bir a. 

damdı, diyor. Kendisini öldünney~ 

kıymak değil, saçının bir telini bile 
koparmaya elim varmaz. Kendisini u
zaktan tanırım. Haydudlarla da hiçbir 
alakam yok... B~ına gelen macera • 
nın mahiyetini de şimdi sizden öğre
niyorum ... 

Fakat, itirafa mecbur edilince, 
"gangster" bülbül kesiliyor ve cina. 
yetin bUtün tafsilatını p •• h eryor. 

Hadisenin esrarengiz t aflarını da 
onun ağzından dinliyelim: 

Nasıl kaçırmışlar ve ••• 
öldürmüşler? 

- Doktoru odasına gelip zorla ka
çırmak niyetinde değildik. Evvela bir 
tuzak kurduk: geccyarısı telefonla, 
bir yerde hasta varmış gibi çağırdık. 
Çağırdiğmnz yer uza.ktr oeııır dı§mda 
bir otel fami vermiştik:. Buraya gelir. 
ken, yolda. yakalıyacaktık. 

Fakat doktor, belki başına geleceği 
hissederek. belki geceyarısı böyle bir 
yolculuğa çıkmaktan korkarak veya 
üşenerek gelmek istemedi. Tarif etti
ğimiz !hastalığın mühim olmadığını 
söyledi, sabaha kadar yapılması la. 
zımgclen şeyleri anlattı ve sabahle -
yin erkenden geleceğini ilave etti. 

Fakat biz sabaha kadar bekliyemez.. 
dik. Bunun üzerine, otomobilimize at
ladık ve evine kadar giderek kaçırdık. 
Pijamalarını da, kendisini kaçırdığı • 
mıza bir işaret olsun diye aldık, gö
türdük ... 

Haydud, ölüme varan işkenceleri 
nasıl yaptıklarını ve çeki nasıl aldık. 
larlllI da §Öyle anlatıyor: 

·- İşkenceden maksadımız parayı 
kendisinden koparmaktı. Çünkü, oğ -
lunun istediğimiz parayı bulamıyaca.. 
ğı anlaşılıyordu. Adam, yaptığımız iş
kencelere aç ve susuz bırakılmalara 
dayanamıyarak, nihayet, evde, çek 
defterinin bulunduğu yeri tarif etti. 

Bir gece arkad~larımdan biri gide. 
rek, doktoru olduğu gibi, çek defteri
ni de evinden kaçırdı. Doktor bize on 

bin dolarlık bir çek imzaladı. Fakat, 
bu imzayı alıncaya kadar kendisini o 
kadar döğmüş, öyle müthiş işkencele • 
re ugratmıştık ki, imzayı atan par -
rnakları bir daha kımıldamaz oldu ve 
hareketsiz yere uzandı. 

Öldilğünü zannediyorduk. Bunun ü. 
zerine, şehre yakın bir noktada yol 
üzerine bıraktık. Yolda birdenbire öl-
düğü zannedilsin diye.,, 

İki gün sonra, bankadan çeki almak 
için gelen adam tevkif olunuyor ve 
haydudlann reisi de derhal ele geçiri. 
liyor. Kendisine bir satır yazı yazdı
rılınca, tehdid mektubunu kendisinin 
yazdığı derhal meydana çıkıyor. Hay. 
dud reisi, yazısını dcğiştirmeğe o ka
dar gayret ettiği halde, mektubu ken. 
disinin yazdığını anlamak için el ya
zısı mütehassısına lüzum bile kalmı. 
yor. 

Amerikan haydud vakalan arasın
da kimsenin unutmadığı bu cinayetin 
failleri idama mahki'ım edilmiştir. 
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Seyahat Notlan 

Türkiyenfu ilk modern 
cezaevinde bir saat 

Her mahk1l.mun bir eşya dolabı, bir 
karyol11m bir bardağı ve tabağı var 

\ 

1 

Yukarda mcidcnı IUıpisM.nenın ark<iiJı:ı,n göiifotqil, aşağıin. hapishanenin içindo 
9t1Zıtan mahkumlar 

Bereama, (Anadolu muhabirimizaen)"' :::::::::::·-······- ····· -··- ·········· 

1 
.......... ----······ 

- Memlekette modem ceza evleri yapı~· 1 y·· d dokaa.n. sekizi oku-~ 
masx için Adliye vekaletince kabul e<lı- • uzk e k b ·ı · · 
len pilamn ilk nümunesi Bergama' da in· ı ma yazma. 1 mı~~ ... n 
p edilmiş mevkuf ve mahkümlar bu ye- mahkômlara ılk okul og- : 
ni ve sıhhibinaya maklonulmuttur. Ber- retmenleri tarafından W.~fl: 
gamanın ym1 ceza evi 41 bin liraya mal 

1 
tazam dersler verilmeKte-

olan pek mazbut ve esaslı bir yapıdır. d. ..., .. 
Bunun bir eşilde Nazilli'de ikmal halin- ır. . 
dedir. -=-m:r.a. 

Türkiyenin her yerinde bu örnek üze-
re mazbut, eıhhi ve modem <ıeZa evleri 
yapılıp ikmal cdildikden sonra ceza ev
leri birer hastahane halide bulunmak1lan 
kurtulacak, her halde birer ''ialahhane" 
haysiyeti kazanacaktır. Bütün cezaevle· 
rinin ikmalini müteakip (Altr.ıya ) kadar 
olan cezalılar bu nümunc hapishancle • 
rinde bulundurulacak, Ağır cezalılar ise 
Edirne, İmr;:ılı gibi büyük ve umumi ha· 
pishanclerre sevkedilecek:tir, 'Bunun, 

herhangi bir ceza evinde emniyet ve sü· 
kün itibariyle olduğu kador suç işleyen
lerin Ahlakı üzerinde de müsbet tesirler 
yapacağı düşünülmüştür. 

Buraya gelmi§ken yeni ceza evini gör
mek istedim ve Bergama Müddeiumu
misi Ekrem Günay'dan müsade rica et· 
tim. Ekrem Günay, ricamı büyük bir ne
zaketle kabul etti. 

Dış yüzü kalın bir avlu dıveriyle ka
palı bulunan bu maz:but cezaevinin iç 
kısmı da pek muntazamdıt'. Bina 110 
kişinin ihtiyacına kartı yapılmıştır. Ka
pudan içeri girilince Doktor oldasr, Me· 

mur odası, Revir, Gardiyanların odada
rı göze çarpryor Burada pek titiz bir iti· 
na gösterildiği anlaplıyor: Her yer te
miz, ortada bir tek çöp bile y~ Revirde 

iki karyola bulunmaktadır. Hasta olan· 
lar burada tedavi edilecekler. Odanın 

içinde iki komodin, surahi, Battaniye, 

yemek masaları, sandalyeler, yemek pi
şirme edevatı ve edevatı koymak için 
şık bir dolap var,. Hafif su.-ette ha.sta 

olanları tam miyet buluncrya kadar bura 
da her türlü ihtiyaçtan karşılanacak. 

MahkQm ve mevkuflara tahsis olunan 
koğuşlar kwnında ise bambaşka bir in· 
tizam görülüyor. Koğuşlor, baştanba§a 
uzanan büyük bir salonun &adece bir 
tarafını teşkil etm~ktedir. Kartı yanla
n Yemekhane, temizlik işleri, e§ya mu· 
hafazası gibi ihtiyaca tahsis olunmuı • 
tur. 

Bina heyeti umumiye iti:bariyle iyi ol· 
makla beraber içinin döıeniş tarzı, te
mizlik vaziyeti ve buna mümasil şeyler 
sonradan sarfolunan hususi emekler sa· 
ycsinde cJ:ie cdilmiıtir. Müddeiumumi 

bu işi bizzat takip etmi§ mevkuf ve mah 
kihnlarm ayakkabılarmı, hususi suret• 

te yaptırİlan dolapta$ 'iı:ojaürn;-uş; 'b; 
suretle ayakla mikrop tqmrnasına mani 
olmuştur. Suçlulann diger eşyaları c'.a 

koğuı dahilinde bulunan hususi dolapla
ra konulmakla ortada çirkin manzara 

gürülmesi önlenmi§tir. Mutbak kısmın· 
da yemek levazonı dahi dolaplar içinde· 

dir. Her koğuşta ikiıer komodin bulun
makta ve bu komodinler surahi, bardak 
gibi lüzumlu eşyayıda ihtiva etmekte • 
dir. l 

Yataklar hep demir karycl2ılar üzerin 
dedir. Bina ldahili umumi temizliği için 

mahkümlardan ayrılan dört kişi her 
gün bu yatakları güneşe sermekle tav
zif edilmiıJcmiir. 

Bergama ceza evi ıbugün için hiç bir 
noksanlık göstermemcl.-tedir. Anlattık
larına göre müddeiumumi bazı teferru

atı hususi gayretiyle temin etmiş ve 
zaman zaman izmir valisi Fazli Güneş'· 
in yardımlarından istifade eylemiştir. 

Medeni bir memlekete yaraşR" vazi • 
yette kurulmuı olan Bcrgnma ceza e
vinde 135 mahküm ve mevkuf bulun· 
maktadır. Yapılan incelemeye göre bun
Iann yüzde doksan sekizinin okuryazar 
olmadığı görülmüştür. 

Bu rakam anlatıyor ki suçlar hep ce· 
haletin mahsuludur. Memlekette kültür 
seviyesi yükseldikce 9UÇ sayıları da <: .. 

zalacak ve ceza evleri temenni edelim 

ki bomboş kalacaktır. Esasen bu ma~•

satladrr ki Bergama hapishanesinde de 
mahkümlara her gün ilk mektep öğret· 
menleri tıarafınldan dersler verilmekte, 
fazilet telkinleri yapılmaktadır. 

Akı l lı kumaırıtta= 
Rolan da Rosi isminde Milanh bir fa'>· 

rikatör Venediğe gitti. Meşhur Lido ga
zinosunda kumar oynadı. Talii yardı!l'I 

etti. üç hafta içerisinde kumarda 
1.400.000 liret kazandı. Bundan c:;on .. :t 
da bir daha kumar oynamağa tÖ\ b<' c ·~ 
rek Milandaki işinin ba~ma döndü. 



DZLAR 
hi1Je evlenemi1Jor? 

Bir lnglllz muh a rrir ine göre ...................................... ~--
Bir erkek müteaddit 
karı alabilmeliymiş! 
Londrada yaşlı ve bekar kızlar 

arasında yapılan anket 
........ Jaif ...,.,,,.,;., be. 

kir kalmat '"Y&flı kaJar" ID 300 
bin .-dan nribeldLep Wr cemiyet• 
leri oldafuna Ye IManlardaa 3.000. 
inin ~ rin Londrada Wr mi
tİDI yapbjmı JBZllUttlk. 

Ba ihti:rar kızlar, IS Jafllla ael
clikten tonra, hilrmnetin kendile. 
rine rmaı Wlanmuım istiyor
lardı. HükUmet meteleri 1lu tan
f mdan tetkik ediyor •• ·~yat
plar ela ımeeleri ı.fka cihetten .. 
.. alıyorlar: 

Ba lmlar fhnclire kadar aeclea 
eYlamnemitler? Bizim tüirimizle, 
.. ,.. en. lırabm11ar1. 

El'Mlt Ratel ;...,m.w,; Wr mu· 
Urrir, wleri .--. CeF•ek 
ltir makale JUIDlfbr. s.de lnai). 
terenin cleiil, Wr cok mem!ebtJe. 
rin ........... tealül .... ba 
....... 6-indeki yaarı aynee 

ab7onaa: 
Geçen sUn. yolumu deii!Urdim, 

man bfai mes'ut olmaktan alakoyacak 
bir ıeydi .. 

"Onun için, evlenmedik. 
"Kim otuna olıun, berkeH wreee· 

iiın cevap ıudur: Hayattıa serbest kaL 
dılım için memnunum .. Hele pmdl aer
belt blmakta eskisinden daha fula ar· 

yqlı k zlarm (ne fena bir ielime !) mm ftr. 

yaptıkları mitioıe bakmıya cittim. .. Şimdiye lddar mes'ut yqadılnm 
••ıtuıar ne,. evlenmiyor? • ., Bu euale ı8yleyebillrim .. BucGn de çok meı'ut 
cevap vermek için bepilinin fizik .,... bulunuyorwn • .,, 
11f1armr cösden ıeçirdim. Diler bir i .. 

Fakat bundan bir netice alamadn& Jıl1a S. B. Din daha harpten enet, ya-
0 yib eene ewe1k1 yatlı kıs tipi bqUa nl pek ıençken .erdiil. beklr blmı* 
k·.ımanu1 artık.. Bol entarili, euetl kararma Mlı M. F. dzıha bunandan Ud 
katmerli, aaçlan arkasında bir topua hafta evvel varmııtır. Fakat ,onun va-
ıeklin;ie toplamnıf ihiyar kıs tipine pek ıiyeti daha batkı türlüdür : 
rı•tıetemlyonas. l 14. F. ıimdiyc kadar kendisi ile fJf1. 

:'.lrd1& ... lfa9: ...... _ ...,.llW \..at .... ~-·~Uıl 
q bailanma11111 latfyenler ltlse1 p:;tn.. 1lafta nm mlracaat eden Hmn da 
nı:t. ince, ıarif kadınlardı. Bunlar, ça.- (bu cfbl ballerde dalma oldup clbi) 
lrttrldan dairelerde &mitlerini herkesten ıene kendiıine muvafık birili delildir. 
et ıha büy\lk bir aaWıiyetle idare eder. Miı F. bucUn, Flit Strit (Londranm 
ler .itleri bir aile reill, bir ev kadını ci- Babıill caddesi) indeki bir haftalık mec-

bi ni.ama tokarlar • mu.anın ilin dairesinde çebpnalrtadır. 
Niçin evlenmemlıler? B•ı itte haftada 4 tngllfz lirası (25) li-
Bu tekilde bir bayatı tercih eder mi· ra) alıyor ki, 25 yaıındaki bir genç kıs 
~~ ~~~~~P~ 

Böyle bir euale tngilterede 1.645.000 Pratik bir insan oldutu için, Miı 11'. 
ayn cevap alınabilir. Bu rakam, tnell· bCSyle bir kuancı bırakıp evlenmeyi teı
terede erkeklerden futa olan kadın mik cih etmi)'CI'. ÇUnldl evlenecefl gen~ a
tDrmı ıöıtermektedir. Yani bunlar ev· dam apğı yukan, haftada 3 tnıiliz il. 
lenememeye mahkam olanlar veya ola. raaı alacaktır. 

cak bulunanlardır • Acaba Miı F. Jcalbaiz ve biaai bir Jm 
Dofwnlarda erkek çoculrtao ziyade, mı? Hiçte defll .. 

las çocuk futa 11SrWmektedlr. Bu .. _ Bili:porum. IPn• prmekte okla• 
fulabk dem ettikçe " tek e•lilik lam te1aUkeJ1. c:llyor .. EY,....... la• 
aaulO kalkmadıkça, bu ıuali toreıcak ol- rta htemp delil'• . 11-"ld Jlotnn• 
duldanmn cittillp artacaktır. Şimdild pden bir it ama. iman ne de ola 1'lr 
halde, aldıimm ctTaplarJa iktifa ede· ıOn bdrar. 
Um. (Bu cevaplarda yalnız İlimler cbU .. Sonra, nlenmek tüDfl Jrarpmda 
tutulınuıtur.) b lrmm'I deliliqa. Blr çok ka&nı. bl-

Bneli Mit S. B. nin fikrini dinleye- lirim ki bayle bir tekllfl urun mtlı!dtt 
Jim. Mia S. B. 42 yapddadır. Cuip bir bekliyorlar. Ondan tonrı da talihlerine 
lmdındır. Hayatını çalıflDllda kazan • kO.er otururlar. 
IDaktadır. Busb. bayatta kadmm ka· ~ de belki, otu. sene enel ol· 
•aımt olduia 1erbeltlik n ıenit it • idi, b8yle blr lkibete ulrardnn. Bu. 
ilftiftnmdaa dolayı memnundur. Kadın. ıua. tekrar bir evlenme talebi ile kal'f'• 
lara bu imk&ıu veren harbe brp da lapcalnm umuyorum.,. 

bit ıükran duymaktadır. Bir O(lnellaL 
Mta S. B. diyor ki: Şimdi ıeJellm illa l. B. ye •• O da ha. 
- Biliyor musunuz, benim ceııçll· Unden memnun ve itini seviyor, sevkle 

llındeld ne1D 20 Ue 30 yapıdaki ıenç çalıııyor; bettt, Mil F. den bet J&t da· 
kıaıwdan miitefCkkildi. Hayatımu bir ha bUyWc clduğu ve haftada ondan 
~ok imktnlardan mahrum oıan. ıeçi· bir tnıilb lirası daha u kuancbiı bal· 
10rdu. Belki bütün ıençler bu mabru- de':. Onun için evlenmek teklifini daha 
illiyeti duymqlardır. Fakat his daha kolayca lrabul edebilir •• Bununla bera. 
ı..ıa duyduk. ber, tlmdlye kadw bCSyle bir teklif 

.. BeıiJm bir erkek arlmdapm vardı.. brpamda kalmaauıtır. 
••et. yalım bir arkadq.. Cepheye et- illa B. anneli ile, baba11 ile YI Ü~ 
derken nipınlı0mıt cibiyıdik.. Biribiri· 1uskardqi ile beraber oturmaktadır. 
lllbe mektup yuıyorduk. Ben bir ite BUyUk bir dairede çalıtryor. 
lirdbn .• Hem iyi para alıyordum. hem B8yle devam edeceflne benziyor. 
de itimi 1eviyordum. Arkadqun Fran. Acaba karibtUrleıtle g3rd0itimlb ih· 
.. ,, litmifti.. Ooldlii aman ltimi bı· ttyar, beklr lnslardrın biri olarak au 
taklftatc iıtemedim. katacak? Kendiliyle 16rilfUraenu buna 

.. itimi bın!mwAan, çünktl onun ka- betld ihtimal verementnb. Kendiel, mu 
IUu:a Ue ıeçinmeyt kabul edemudlm, hakkak bir gOn evlenmek anu Ye ilmi· 
0 benden u para kManıyordu. dindedir. 

.....,.., blrlbirimisi ae•cllflmbıden Bununla beraber, bugUnkU halinden 
baiıMtne ctli•1 bir teYdi. Aqtıfnms l lrendtlinl kabahatli c8rmemektedfr. 
bir hayatı bozmak ta evtendilfmis za • ··- Kadın nUfuıu erkekten faslı ol· 

M adlen AOno'nun iç yüzaJı 

Maynıun iştahl ı 

mi yor. 

biry•ldız! 

Jlti&ta 1Wno 
bana tanlf'a ettfll rotayı aemyeceır
tim. Fakat olmadı. Piyer Blanp.r çe. 
vireceği filmde bana bir rol teklif et. 
ti. Sinemayı tecrllbe etmemlftim. Bir 
defa da ODU tecrnbe edeyim dedim. 

• Burada yıldız ellerini çırptı: 
_ Sonra, dedi, bllemer.alnfz, Piyer 

Blanp.r ne gO.zel, ne sevimli adam! Ne 
kadar tatlı konuşuyor? Her hareketin. 
8e cana yakm bir eey var .•. Bu koca· 

· ınan filmi başkasıyla çevirseydim 
muhakkak sıkıntıdan geberirdim· BU
ttln bir kıı studyoda hapsolmak çeki· 
lir bir teY mi? Fakat Blanşarla de. 
ğil bir kıı, blltUn sene bir yerde kapa. 
h kalmıya razıyım. Sonra sir.e bir şey 

Vimyon Romans söyliyeıeğlm ama, inanmıyacaksınız. 
Çevirdiğim filmi henllz hiçbir sinema. 

hiçbir zevki kıılmaz ki ... Sonra artık da seyretmedim. Bana öyle geliyor ki, 
sizin için hiç zevki kalmıyan bu şey· hiçbir vakit bu saçma filmi baştan so. 
lerl oturup kAğrt Uzerine geçireceksi- na kadar seyretmeye tahammill ede
niz. Tahammlll olunur eey değil .. Mu- mtyeceğim. 
harrtrllkten vazgeçtim. Musikiye bq. Yıldız bir dakika durdu: 
ladmı. Fakat bUyllk besteklr, veya bt1. - SözU buraya nereden getirdim. 
yUk virtUöz olmak çok çalışmaya bağ. Bilmem ki. .. Ha .• Başka bir film çevir
lı .. Ben bu kadar çall§lllaya gelemem. meye niyetim olmadığını anlatmak is· 
Onun lçln konaervatuvarm müzik şu- tıyordum. 
beslnclen tiyatro kumuna geçtim. Ev· SanatkAr nihayet susabilmfşti. Mu.: 
vell trajediye çalıpıak bıtedim. Fa- h&n'lr bu s~ttan istifade ederek i. 
kat bir ttlrUl af lamayı beceremedim. kinci sualini sordu: 
GWmeJc belki daha kolaydır diye ko. 1 - Evlenmek hakkında ne dütUnil-
medl kmnmda çahftmı. Konserva.tu • yorsun uz? 
var cUplomamı aldıktan sonra tallln - Evlenmeyi çok isterim. Fakat 
bUyUk blr ldtfuna ulradmı ... Beni Ko. çok da korkuyorum. Her şeyden ça
medl Franaae aldılar. Hem de baolar buk canım sıkılıyor. Acaba evlilikten 
bqlamu iyi roller verdiler. Ba IUl'et· de bıkar mıyım dersiniz? 
le lbeUd l'ransanm en bU1tk komedi Madlen: 
artJatJerlnden biri olacütmı. J'akat - Bu yaz ne yapacaksınız! 
komediden canım sıkılmaya başladı. Sualine: 
Utjenl piyesinde bq rotil oynamak - JiUyllk bir tomobil gezintisi, ce-
istedlm. Tabii vermediler. Ben de da- vabım vermiftlr, filmden aldıjmı para 
nldmı. Tiyatrodan ayrıldım. Baba.mm ile kocaman bir otomobil aldım· Bu. 
yanma, Tıılona gittim. Orada eevgill nunla keyfimin isted 0ği gibi bütün 
babamın tuhafiyeci dttkklnmda tam Fransayı geF.eeeğim.. 
bir Bmjua. kız gibi çalqaca.k, tallln ~ Devamı 1t üncudc 



Gavırn fedeıreDeır aırasında 

Pera kurtuluşu yendi - ------ Dün yapılan gtireş mtl.9abaka1arrndan iki en.!tmitane .• 

Ai~~!~~Röi:~~~~!!~;J!!~~!l~~ Serbest güreş şampiyonası 
p~yevmatini kupası .müsabakalarına! liğiwi!e yapıldı. Geçen.~~ta ~!şliyi ıstanbul seçnıelerine başlandı 
dun sabah da Taksım stadyomunda maglub eden Arnavutkoyluler dun de • 
devam edildi. ayni takımlariyle sahaya çıktılar. Ankarada 4 ve 5 haziranda yapılacak Birçok güreşçilerin iştirak ettikleri ne§) e, 2 dakika 25 saniyede t111lL 

Futbol mevsiminin bir hayli ilerle- Ksiyadi8. Mihal, Kamran_ Strado, Türkiye serbest güreş şampiyonasının bu müsabakalar büyük bir intizam 1- Mehmet (Beykoz) Faruk (Doğanapo-
mi§ olmasına rağmen yine iki üç bin Maruli, Payida • .Anesti, Gogo, Pano, lstanbul bölgesi seçme müsabakaları. çinde yapıldı. Alman neticeler şunlar. ra) 2 dakika 23 saniye<le tuıla galib. 
seyirci önünde yapılan maçlar çok Muzaffer, Sara/im. nm ilk karşılaşmaları dün Süleymani- dır: 61 kilo: 
heyecanlı oldu. (J(zl.ataspor: Jam4lı - Ihsan, Rif at • ye klübünün Şchzadebaşmdaki salon. BİRİNCİ DEVRE Mehmet (Kasmıpaşa) Hqim (Be • 

nk olarak Pera ile Galata gençler Muzaffer, Bobi, Paskalidis - Niko, An. larmda yapıldı. 56 kilo: şiktaş) a 1 dakikada t111la, Süleyman 
B takımları karıılaştılar, Peralılar gelidis, Nino, Dimitri, Petidi. Beynelmilel müsabakalar Ahmet (Kasımpaşa) Faruk (Do- (Doğanspor) Kadri (Kaıımıpaşa) ya 
çok üstün bir oyun çıkararak ilk dev. Hakemin düdüğil ile beraber ileri ğanspor) a 9 dakika 30 saniyede tuşla, 5 dakika 50 saniyede t111la, .Alipn 
reyi 3-0 lehlerine bitirdiler. ikinci kı- atılan Galata.sporlular birinci dakika. J SVİçre 2 Mehmet (Beykoz) Enver (Kasımpa • (Güneş) Vahyeddin (Beykoz) a 2 dL 
sımda iki gol daha yiyen Galataspor dan itibaren hafif bir üstünlük tesis şaya) hükmen galib. kika 30 saniyede tuşlar gallb, "' 
neticede 5.0 mağU'.ib oldu. etmeye muvaffak oldular. Sıkışan Ar- J •lf 7 61 kil.o: 66 kilo: 
Pera - Kurtuluş navutköy müdafaası birçok tehlikele. ngz ere Haşim (Beşiktaş) Süleyman (Do - Hüseyin (Doğanspor) İsmail (Ki.-
Günün ikinci maçı iki eski rakip ri defettikten sonra beşinci dakikada Zürih, 22 (A. A.) - İngiltere 1sviç- ğanspor) a 1 dakikada tuşla, Alişan sımpaşa) ya 3 dakikada t111la. Yahya 

Pera ve !Kurtuluş birinci timleri ara. sağ muavinin yanlış bir vuruşuyla ilk re enternasyonal futbol müsabakasını (Güneş} Nuri (Kasımpaşa) ya 11 da- (Güneş) İsmail (Kasımpaşa) ya 1 d&
sındaydı. Adnan Akının hakemlik et- golU yediler. Topu kesmek istiyen İs· büyük bir sürprizle İsviçre milli takı- kika 50 saniyede tuşla, Halil (Güneş) kika 25 saniyede tuşla, İbrahim (Do. 
tiği bu müsabakaya takımlar şu kad. tavro topu kendi kalesine soktu. mı 2-1 kazanmıştır. Vahyeddin (Beykoz) a 1dakika45 sa. ğanspor) Mehmed (Beşiktq) a hUk· 
rolarla çıkmışlardı: Son haftalardaki galibiyetleri do- --- 0-- niyede tuşla galib. men galib. 

Pera: Koço • Civelek, Hristo • Ça- layısiyle nefislerine itimatları fazla. Jfa/ga 4 66 ki'lo: 7! kil.o: 
fia, Etyen, Meainezi • Oan'Qaz, Çola- laşan Arnavutköylüler mağlub vazi- Hüseyin (Doğanspor} İsmail (Ka _ Faik (Galatasaray) Ahmet Kande. 
fi, Boduri, Bambino, Todori. yete düşünce daha iyi çalışmaya baş- V. J O sımpaşa) ya 9 dakika 15 saniyede mir (Kasımpaşa) ya 12 dakikada haa 

Kurtulıq: Panayot. Drako, Mi'lccı- lamakla beraber, yine, "ne de olsa ye. .1 Ug03 QVYQ tuıla, lsmail (Kasımpaşa) İbrahim mı sakatlanarak oyundan çekildiğin. 
do· Hristo, Polycnidis il, Pulyos • neriz,, düşüncesiyle hareket ettikleri Cenova, 22 (A. A.) _ Italya milli (Doğanspor) a hükmen, Mersinli Yah- den hükmen galib. Halil (Beykoz) Ni-
Maryo, Sinaa, Tanaş, Manol, Veno. gi,)rülUyordu. ilk devre mütevazin bir futbol takımı Yugoslavya milli takı. ya (Güneş) Mahmud (Beşiktag) a ha.d (Kasıınpaşa) ya hasmı Ahaya 

Oyun Peranın ilst üste yaptığı alem. şekilde, fakat netice değişmeden 1-0 mmı 4_0 mağlfıb etmiştir. hilkmen galib. çıkmadığından galib. Mustafa (GU • 
!arla başladı; ilkini atlatan Kurtuluş Arnavutköy aleyhine bitti. -o-· 7! kilo: neı) Hayri (Günet) e hükmen, lzr.et 
müdafaası ikincisindeki gole mw o- 1K1Nct DEVRE T k Faik (Galatasaray) Nihad (Kasım. (ıKasımpaşa) Ahmed (Günq) e 1 da-
Jamadr. Çolafinin vuruşu ile Pera bi. İkinci kısmı daha süratli ve heye. .1. S OÇgQ paşa) ya hasmı sahayı terkettiğin • kika 45 saniyede tuşla galib. 
Tinci dakikada birinci golünü kaydet- canlı geçti. Oldukça sert olan bu dev- den galib Ahmet (Kasıınpaşa) Mus _ 79 kilo: . 
ml§ oldu. rede hakem oyunu sık sık durduru • milli takimi tafa (Güneş) e 3 dakika lO saniyede Hasan Koç (Güneş) Yehmet Keç&-

Bundan sonra oyun mütevazin bir yordu. Hatta bir defasında seyircilere tuşla, Halil (Bekoz) Ahmet Alp (Gü- külah (Kasıınpaşa) ya 13 dakika 20 
tekil aldı. Karşılıklı sıkı hücumlar hl- birkaç dakikalık bir konferans ver • Holaıidayı 3 - 1 yendi neş) 2 dakika 5 saniyede tuşla, İzzet saniyede tuşla galib. 
ribirini kovalamaktayken, Kurtuluş • mek mecburiyetinde kaldı. 16 ıncı Anısterdam, 22 ~A. A.) - Iskoçya (Kasımpaşa) Hayri (Güneş) e hük • 87 kik>: 
tan Manolla Peralı Hristo çatittıiar. dakikadaki bir Arnavutköy hücumun. milli futbol takımı ile Hollanda milll men galib. Şevki <Betiktae> Adil '(Gilnet) e 6 
it tokada ve yumruğa. ldöktullnce, ba- da. 'Muzaffer mkı lbir '1ltle talmnma takımı arasındaki maç İskoçyahların 79 ki'lo: dakikada tutla galib. 
kem ikisini de dı~rı çıkardı ve iki da beraberlik golünü kazandırdı. 3-1 galibiyetile neticelenmiştir. 3 ÜNCÜ' DEVRE 
kika sonraki bir !Kurtuluş hücumun. Bundan sonra iki taraf da beraber- Hasan Koç (Güneş) Besim (Kasım- Ahmed (Kumıpqa) Mehmet (Bey. 
da Tanaş beraberliği temin etti. ~ra !iği bozmak için bir hayli çalı§tılar, ltalyan Unlversltell!erl ~:fi~ ya 12 dakika 9 saniyede tuşla koz) a hUkmen, Mehmet (Güne,) En-
buna 30 uncu dakikada cevab verdi. maçın bitmesine bir çeyrek kala Gala- Almanları yendi ver (Kumıpaşa) ya 4: dakika 10 11.-
Canbazın ortasını Ba.mbino kafa ile tasporlular yakaladıktan iki fırsattan 87 kil.o: niyede tugla galib. 
ağlara taktı. giU.el istifade ederek iki gol daha çı_ Napoli, 22 (A. A.) - Almanya U. Adi (Güneş) Şevket (Galatasaray) BU AKŞAM 

33 üncü dakikada yine Tanaş vası. kardılar ' müsabaka da böylece 3-1 niversitelileri milli takımı ile Italya a 13 dakikada tuşla galib. Bu alc§am yine ayni salonda., mU.... 
ta.siyle Kurtuluşlular beraberliği, bir Arnavutköyiln mağIUbiyetiyle bitti. üniversitelileri arasında 5 bin seyirci 1KİNC1 DEVRE bakalarm son seçmeleri yapılacak ve 
iki dakika sonra da Pera kalecisinin EN. ER önünde yapılan futbol maçı 2-o lW · 56 kilo: birinciler taayyün edecektir. Saat 18 
büyük hatasından istifade ederek yanların galibiyetile neticelenmiıtir. Ahmet (Kasımpaşa) Mehmet (Gü • ile 19 arasında sporcular tarblacak ve 
Maryonun ayağıyla üçüncü galibiyet saat 19 da müsabakalara bqlanacU· 

gollerini de attılar. devre de böylece 01 Anadolu ktu·· bu·· tır. 
3.2 Pera aleyhine bittL r atletizm Bugün yapılacak: gilreelerin en mU. 

lKINct DEVRE klDbUnUn bayramı himmi ağır sıklette Samsunlu Ahmet. 
İkinci kısmın baıındaki bir iki neti- 30 u n c u y 1 D d ö ın lÜI m Ü n Ü le, Hikmetin yapacaklan kll'lll&llD& • 

cesiz Pera hücumundan sonra Kurtu. ?daçkada. birkaç senedenberi kendi D •• b •• ••k • / k f l 1 d dır. 
luşlular yine ağır basmaya başladılar. halinde çalı~n Giizelbahçe atletizm UR Ug U merQSlm e U ll LQ l ' 
Altıncı dakikada Polyenidisin uzaktan klübU dUn kendi sahasında kalabalık Pro -lesı6onel 
attığı top Bodurinin ayağına çarparak bir seyirci kütlesi önünde bir bay • 'J 1 '.:I 
kaleciyi de kontrpiyeye düşürdüğün • ram tertip etmi§ti. Sabahleyin saat 
den dördüncü defa Pera ağlarına ta. dokuz buçukta gayet muntazam ha • 
kıldı. zırlanmış pistte kırmızı ve mavi ol • 

Biraz sonra sert oyunundan dolayı mak iizere iki takım çarpışmıştır. 
Kurtuluştan Maryo da saha.dan çıka- Disk, gülle, cirid atmalar, yüksek 
nldı. Dokuz kişi kalan siyah kırmızı- uzun atlamalarla sUrat koşulan yapıl. 
lrlar aleyhine bu esnada bir 'de penal. mıştır. 
tı oldu. Bodurinin çektiği penaltı ka- Lise ve yüksek mektep gençleri ta. 
lenin üstUnden avta kaçtı. rafından kurulan ve çok güzel idare 

Üç muhacimle oynıyan Kurtuluşlu- edilen bu atletizm klübü, Maçkanın 
lann 15 inci dakikada sağdan yaptık- tanınmış kimselri tarafından da hima
lan bir akında sol açık topu çok gU. ye görmüştür. Hem gençleri ve hem 
zel ~evirerek takımın beşinci sayısını de kıymetli koruyucularını tebrik e • 
attı. der, böyle atletizm klüplerimizin art-

5.2 galib vaziyette ve on kişilik ra- masını candan isteriz. 
kip takmıa karşı dokuz .kişi ile oyna • 
mak mecburiyetinde kalan Kurtuluş • 
lular, açık oyunlarında devam etmek 
hatasını i§lediler. Yaşlı fakat usta e· 
lemanlardan müteşekkil Perahlar da 
bu vaziyetten istifade ederek 19 daki
ka içinde dört gol yaptılar ve 5.2 mağ
llıb iken maçı 6-5 kazandılar. 

Bu goller §Öyle kaydedildi: 
25 inci dakikada Bambino şahsi bir 

gayretle ve ustaca bir vuruşla üçün
cU golU attı. Bir dakika sonra sol a. 
çığın şandelini tek yumrukla def et • 
mck istiyen kaleci ıska geçtiğinden 
top boş kaleye girdi. 30 uncu dakika
da yine Bambinonun §8.hsi hücumun. 
da Pera beşinci golü, 39 uncu dakika
da ortadan yapılan bir san siyah L 

kınında Boduri altıncı golü attı. 
ArnavutklSy - Galataspor 
Son müsabaka, Galatasporla :Ama-

Kadın - Her 1Jazar, binlerce kişi
nin seni taAkir etmesine nasıl tcıham. 
müZ ıediyorsun1 

Hakem - Haftanın diğer günlerin. 
de senink antrenman gaptığlm içini 

A 1ıad-Olu mütekaitleri maçtan evvel ııe tribünleri 'dolduran seyirciler 

Memleketin en eski ve en şerefli Vahdetin bir nutku takip etti. Mera. 
klüplerinden Anadolu, dün kurulu3u- simden sonra bazı güreş gösteriş mü
nun 30 uncu yıldönümünü kutluladı. sabakalan, yapıldı ve saat 15,45 te 
Üsküdarm bu mütevazı fakat çokça. tekaütler arasında çok hoş bir futbol 
hgkan klübU, kutlulama merasimini maçı yapıldı. Günün son karşılaşması 
çok güzel spor hareketleriyle çerçe - da Anadolu birinci takımıyla, Fener
velemişti. Anadolu klübünün Şemsi bahçenin birinci takım oyuncuların • 
pa~daki klUb ve sahası daha sabah. dan bir kısmı ile takviye edilmiı (B) 
tan kalabalık bir seyirci kütlesi tara- takımı arasında yapıldı. 
fmdan istila edilmişti. Saat 14,30 da Birinci devre 0-0 bitti. İkinci devre 
geçit resmi başladı. Önünde Türk bay. Fenerliler neticeyi 3.2 kazandılar. 
rağı, ve onun arkasında sırayla bisik- Maçtan sonra davetlilere limonata
letçiler, futbol takımlan, eskrimci • lar ikram edildi ve gece ayrı bir me. 
ler, boksörler, güreşçiler ve ellerinde rasim daha yapıldı. 
fıtalarmı taşıyan denizciler alkıglar Guetemiz, 30 senelik hayatı içinde 
arasında seyircilerin önünden geçti -, daima çok şerefli bir mevki kamnmış 
ler. olan Anadolu spor klUbünün ve bil • 

Geçit resminden sonra bayrak me- tün Anadoluluların yıldönümlerini 
raaiml yapıldı ve bunu, klüb reisi candan tebrik eder. " .J 

güreşler 
Meıhur profesyonel serbest gilree

çiler, dün de Şeref stadında mUsaba • 
kalanna devam ettiler. Kara Ali ile 
iki defa berabere kalan Amerikalı 

Şerman Tekirdağlı ile kırk beı daki· 
kalık bir güre§ yapmışlar ve bu mtld· 
det sonunda Amerikalı sahadan çekil. 
diği için Tekirdağlı hükmen galib ad· 
dedilmiştir. 

BarutgOcO sahasında 
Dün Barutgücll aahasmda birçok 

maçlar yapılmıştır. 
BarutgUcü (Genç B) takmu Bezaz.. 

yanı 7-3, Barutgllcll (Genç A) takmıl 
Begikt&§ Altınova taknnmı 2:0, Ba • 
rutgücü (Genç 2) takmıı Beşiktq Al
tınova (A) takımını 3-0, Barutgllcil 
(B) takımı Günpor (A) takmııDI 
13-1 yenmiştir. 

Doğanspor gallp 
Dün Boğaziçi sahasında DoğamlpCll 

ta.kmıı Alemdar sporla bir ma.ç yı.p
mış ve kaleci Mehmedin güzel oyuıdl 
sayesinde Doğanspor bu ma~ı 3-2 kr 
zanm13tır. ,... 



lzm'irli kıoleci Penaltıyı ve "diğer bir şütii kurtarırken ... 

G<§l0<§lt<§l~<§lrr<§ly0 o 0<§lrr 
DülfilklYı bozu k: cyunDaırana ıra<ğıme1111 

Alsancağı 3 - 2 mağlüb ett iler 
lzmirin Alsancak futbolcüleri dün 

Taksim stadyomunda Galatasarayla i. 
kinci maçlarını yaptılar ve bir haf ta 
evvel İzmirde alınan neticenin aksi 
olarak 3.2 yenildiler. 

Tank Özerenginin hakemliği ile 
yapılan bu maça İzmirliler: 

Hilmi - Ali, Cemil - Necmi, Enver, 
llyas - Saim, Sait, Doğan, Basri, FeıJ
yaz. 

Galatasaraylılarsa Musadan malı _ 
rum, fakat Avrupa.dan dönen Gündüzü 
aralarına alarak şu kadro ile çıktılar: 

Sacid • Adnan, Lutfi • M1ıstafa, Sa
lim, Eşfak • Necdet, Sücleyman, Gün. 
düz, Ha§im, Biilcnd. 

lzmirlilcrin yaptıkları ilk hücum 
Eşfakta kesildi ve sarı kırmızılılar 

ortadan mukabele ettiler. Oyun aırta. 
larda oynanmağa ba§ladı. Onuncu da
kikaya kadar iki taraf da birer tehli
ke atlattılar. Bu dakikadan sonra sa
rı kırmızılılar ağır basmaya başladılar 
ve 14 üncü dakikada arka arkaya üç 
korner kazandılarsa da netice alama. 
dılar. 

Kaçan pena l tı 

Yirminci dakikada da Alsancak 
mUdafiinin eline çarpan top misafir 
takım aleyhine bir penaltıya sebebi • 
yet :verdi. Süleymanın attığı şütU Hil
mi gilzcl bir plonjonla yakaladı. Bu
nun akabindeki sıkı bir İzmir hUcumu 
golle neticelenmek üzereyken Lutfi 
yetişerek kurtardı. 23 üncü t:ıakikada. 
sert bir çıkış yaptığı için ha.kem Gala. 
tasarayh Adnam oyundan çıkardı. Bu 
kıymetli müdafaa oyuncusunun eksik. 
liği oyunun Galatasaa.ry aleyhine dön
mesine sebeb olduysa da, uzun sürme. 
di, 25 inci dakikadan sonra sarı kır
mızılılar tekrar rakib kaleyi sardılar. 
Bu arada Nec<letin, Haşimin ve Sil -
lcymanın mütcaddid şiltleri kalenin 
yanından avta kaçtı. • 

Saha ortasında Galatasaray aleyhi
ne frikik atılırken hakem de\Tenin 
bittiğini bildiren düdüğünü öttürdü. 
Seyircilerin "beş dakika var,, sesleri 
üzerine oyun tekrar ba~ladı. 

Hakem bu esnada mühim bir hata 
i§Iiyerek frikiki tekrar ettirdi. Bu kü. 
çücük de\Tede favl yaptığı zannedilen 
Saim de oyundan çıkanldı. Nihayet 
Galatasaraylılar korner atarken kırk 
dakika oldu ve :birinci devre sıfır sıfır 
beraberlikle bitti. 

ikinci <levre ve kaçan penaltı 

Galatasarnym başladığı bu kısmın 
Uçüncü dakikasında Galatasaray kale. 
sine atılan korner kale önünde bir 
kargaşalık husule getirdi ve top mü
dafilerden birinin eline çarptı, pena!-

tı. Bu defa da Cemilin şütü kalenin 
bir hayli üstünden avut oldu. 

Alsancakm ilk goJü 

6 ıncı dakikada 20 pastan sarı kır. 
mızılılar aleyhine atılan frikik Saci • 
din hatası yüzünden ağlara takıldı. 

Mağlub vaziyete düşen sarı kırını -
zılılar, tekrar hakimiyet kurdular. Fa. 
kat bir türlü gol çıkaramıyorlardı. 
Buna da sebeb, Galatasaray muhacim. 
lcrinin beceriksiz hareketleriyle, !z -
mir kalecisi Hilminin yerinde kurta -
rı§larıydı. 

15 inci dakikada Galatasaray takı. 
mında değişiklik yapıldı. Bülend orta. 
~·a, Gündüz sol açığa geçirildi. 

Gal:t t asarayın golü 

16 ıncı dakikada Haşimin uzun bir 
pasını kapan Süleyman topu kısa bir 
ara pası ile Bülende geçirdi. O da, kö
şeyi bulan şütü ile takımının beraber
lik golünü attı. Bu beraberlikten son. ' 
ra oyun yine karşılıklı hücumlarla de. 
vam ediyor. Ortalarda. düzgün, fakat 
semeresiz Galata.saray akınlarına 

mukabil Alsancaklılar daha canlı çalı. 
şıyorlar. 

Gnlatasaraym ikinci golil 

22 inci dakikada geriden bir ara pa· 
sı alan Gündüz topu biraz sürdükten 
sonra müdafii atlattı ve zaviyenin bir 
hayli kapalı olmasına rağmen topu 
ikinci defa Alsancak ağlarına taktı. 

Bunun hemen akabinde Bülend ve 
Haşim kaleciyle karşı karşıya kaldık
ları halde topu Hilminin kucağına hı· 
raktılar. 

Alsancağm ikinci s'yısı 

17 nci dakikadaki Alsancak hücu. 
munda Galatasaray müdafaasının u. 
zakla.5tıramadığı topu Doğan kalenin 
boş köşesinden içeri attı , bu suretle 
takımlar yine beraber olmuşlardı. 

Galatasarayın galibiyet golii 

Sarı kırmızılılar, muhakkak kazan
mak azmiyle tekrar ileri atıldılar ve 
29 uncu dakikada Bülendi favlle dur
duran Cemil aleyhine verlien frikik. 
ten Eşfak güzel bir plase ile üçüncü 
golü attı. 

Bundan sonra iki tarafın da devam 
ettiremedikleri karşılıklı hakimiyet • 
!erle fakat netice değişmeden oyun Ga 
I:ı.tasarayın galebesile neticelendi. 

Nasıl oynadılar? 
Galib takım hiç de iyi bir oyun çı-

karamadı. Sacid, yediği gollerden mes· 
nldür. Lutfi ilk devrede vasat, ikinci 
haftaymda ise fena oynadı. Muavin 
hattında Mustafa yok gibiydi. E§fak 
da ikinci devrede tek başına kalınca 
mu\·affak olamadı. Muhacim hattı 

durgun bir oyun oynadı. Süleyman ya
,·aş, Haşim isteksizdiler. Bülend or. 
taya geçince daha faydalı oldu. Bu 
hattın en faal oyuncusu Necdetin ye. 
gane kusuru derinleme inişlerinin 

mefkudiyeti, Gündüzün de antrenman
sız oluşuydu. Adnan lüzumsuz yere 
<>alından çıkarılmamış ve takım teşki
linde de Salim müdafaada, Adnan or. 
t a mu:winde yer almış olaslardı takım 
daha. iY,i .iş görebilirdi. . •• ııt --:..-...----.. ~~ 
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Giiniliiz ve 'Ali top pcyiııae 

Mağlub taktı ıda iki oyuncu nazarı 
dikkati celbetti ki, bunlar da Basri ve 
Hilmiydiler. Hilmi takımını büyük 
bir mağliıoiyetten kurtardı. Basrinin 
ise her akını rakib müdafaa için bü. 
yük bir tehlike oluyordu. Cemil ve Ali 
yalnız sert hareketleriyle temayüz et
tiler. Milli kümenin sonuncusu Alsan
cak dün, bir gün evvelsine nispetle da
ha temiz oynadı. Eğer Galatasaraylı. 
lar düZcı:rün bir oyun tutturnbilsclerdi 
dünkü müsabaka misafir futbolcüle • 
rin büyük bir sayı farkıyla yenilme
leriyle bitebilirdi. 

Hakem her iki tarafı da memnun 
etmiyen garib kararlarla oyunun zev
kini kaçırdı. En büyük hataları, her 
iki takımdan da çıkardığı oyuncular 
ve tekrar ettirdiği frikikti. 

O. it!. K. 
-o---

Genç takımlar 
arasında 

Dünkü milli küme maçından evvel 
Galatasarayla lst;anbulspor genç ta _ 
kımlan Taksim stadında hususi bir 
müsabaka yapmışlar ve çok hakim oy. 
nıyan sarı kırmızılılar bu karşılaşma
yı sıfıra karşı iki golle kazanmışlar-
dır. 1 

Ankara bölge 
kupası maçları 
Ankara, 22 - Bölge kupası karşı

laşmalarına bügün de Ankaragücü 
stadında devam olundu. 

B. takımları arasında yapılan kar. 
şılaşmalarda Gençlerbirliği • Güneşi 
5.4, Ankaragücü - Demirsporu 3-2 yen 
di. 

Birinci takımlar arasmdaki knrşı . 
lnşmadaysa Gen~lerbirliği, Galatasa -
rayı 2.0 mağlub etmiştir, 

Ankaıa 'da 
-,, ,_ - ._~ 

Altı klüp muhteliti 
Muhafız gücünü de 

4-0 mağlup etti 
Ankara, 22 - Şehrimizde bulunan 

lstanbulun altılar muhteliti bugün şe. 
hir stadyomunda oldukça kalabalık 

bir meraklı kütlesi önünde Ankara i. 
kincisi Muhafızgücü ile yaptığı ikin
ci karşılaşmayı da 4-0 kazandı. 

!lılhafız: lı'ııad - Salih, Saffet. Utt. 
fi, Cihad, Ahmed - Atıf, lbrahim, Rı
r:a, Şahin, Naci. 

Altılar muhteliti: 
Saim : Ruhi, Samih • Sabri, Kemal, 

Bahadır • Turhan, Muhte§cm, Şahap, 
Hüseyin, Haydar. 

Başlıyan oyun ilk dakikalarından 

itibaren Muhafızın hakimiyeti altına 
girdi. Fakat hücum hattını teşkil e -
den oyuncular elde ettikleri gol fır
satlarını ya iyi idare edemiyerek kaçı. 
rıyorlar, veyahut güzel bir oyun çıka. 
ran muhtelit müdafaasının müdahale
.Fi ile gol yapma imkanını bulamıyor
lardı. 

Devre sonlarına doğru Muhafız ka
lesine sağdan bir hücum yapan Altı_ 
lar muhtcliti, 42 inci dakikada Niha. 
dm ayağıyla ilk golünü yapmaya mu
vaffak oldu. 3 dakika sonra da devre 
1-0 Muhafız aleyhine bitti. 

ikinci devrede Muhafızın, yediği go. 
lü telafi edeceği za.nnolunuyordu. Fa • 
kat, oyunun cereyan tarzı bütün bu 
tahminleri alt üst ettiği görüldü. Çün
kü, muhtelit, çok geçmeden tesisine 
muvaffak olduğu h~kim ve şuurlu bir 
oyunla Ankara kalesini sıkı§tırmıya 
haşladı . 

ll:Dç ş<eh ftr 

55 inci dakikada sol açık Haydarm 
yaptığı nefis bir şandele vaktinde ye
ti§Cn Turhan yerinde bir kafa vuruşu 
ile topu ikinci defa olarak 'Muhafız ağ
larına taktı. 

Bu ikinci golden sonra daha ziyade 
bocalamaya ba.~lıyan Muhafızın bu 
vaziyetinden istüade eden muhtelit 
sol açığı topu sürerek korner çizgisi. 
ne kadar yaklaştı. Karşısına çıkan 

müdafileri de atlatarak 3 üncü ve ay. 
ni suretle yaptığı muvaffakıyetli ikin-

ci bir hreketle dördüncü golü de yap
maya muvaffak oldu. 

Maçın bundan sonraki oyun üzerin. 
de bir değişiklik olmadığından altılar 
muhteliti 4.0 galib olarak sahadan çe
kildi. 

Müessif bir hadise 
Ankara, 22 (Telefonla) - Bugün

kü Muhafızgücü • Altılar kanşğı ma
çının ikinci devresinde müessif bir ha
dise oldu. 

Oyun esnasında çizgiden çıkan to. 
pu işaret etmediği iddiasiyle oyuncu. 
la.rdan biriyle hakem Nihad arasında 
bir kavga çıktı ve bu kavgada gözü
ne yumruk yiyen Nihad ağır yaralı o
larak nümune hastanesine 'kaldırıldı. 
Hftdiseye sebebiyet veren oyuncu da 
cürmümeşhud muhakemesine verile • 
rek tevkif edildi. Bu vakanm halk a. 
rasında da akisleri görüldü, stadın 
muhtelif yerlerinden ufaktefek kavga. 
ve münakaşalar oldu. 

aııraısıırnda 

At1etizm müsabakaları 
Istanbul birinci, Anka r a ikinci, 

fzmirde üçüncü oldu 
Türk Spor· kurumu atletizm federas

yonunun (19 mayıs üç şehir atletizm 
kar~ılaşmaları) isimli müsabakaları, An
karada Şehir stadında her defası kalaba
lık bir seyirci kütlesi önünde yapılmıştır. 

Alman neticeler şunlardır: 
400 I\1ETRE: 
l - C.ernal (İstanbul) 53,5 
2 - Galip (İstanbul) 54, -
YÜKSEK ATLA~!A: 
1 - Polat (İstanbul) 1,80 
2 - Jerfi (Ankara) 1,75 
100 l\IETRE: 
1 - :-\azmi (İstanbul) 11,5 

llavls kupası t e nis 
maçları 

Zağrcb, 23 (A. A.) - 1ngiliz ve 
Yugoslav ekipleri arasında yapılan 

Davis kupası tenis tasfiye maçının i
kincisinde Punsec. Shayes'e 6-4, 6-2, 
G.4 galip gelmiştir. Yugoslavya sıfıra 
karşı iki zafer kazanmıştır. 

2 - ı'\ecati (Ankara). 11,6 
1500 METRE: 
1 - Recep (İstanbul). 4,14 
2 - Galip (Ankara) 4,16 
SIRIKLA YÜKSEK ATLA!\fA: 
1 - Haydar (İstanbul). 3,21 
2 - Süha (lzmir). 3, -
100X4 BAYRAK: 
1 - lstanbul taknnı 45,5 
2 - Ankara takımı 46,6 
110 METRE MANIALI: 
1 - Faik (Ankara) 15,6 
2 - Yavru (İstanbul). 17,6 
UZUN ATLAMA: 
ı - Süreyya (lzmirr 6,47 
2 - Vedat (İzmir). 6,32 
800 METRE: 
1 - Recep (İstanbul) 15,9,6 
2 - Galip (Ankara) 2,
GÜLLE ATMA: 
1 - irfan (Ankara)" 13,43 
2 - Cihat '(Ankara) 11,07 

~ Devamı 14 rincıide 



Kolonel Gero'qu 11örmek isteyen 
ve ismini sÖ1Jlemiqen 

esrarenqiz adam 
.Kolonel nihayet btr cıeyler aöyllye. 

bildi: 
- Biliyorum dostum, ne söylemek 

istediğini biliyorum. Fakat rica ede· 
rim bir şey söyleme, yalnız kalmağa 
lhtiyacmı va.r. Lutfen ..• 

Mülazim iğildi, sonra askerce selrun 
vererek çekildi. 

-XVIl-

Kumandan Benua ve tv Nozeyin 
k&ybolmalariyle neticelenen feci tay
yare kaza.sının Ur.erinden tam üç ay 
geçmlg bulunuyor. nk günlerin keder 
ve nıateminden sonra, Pariste Univer. 
lite sokağmm 75 numaralı binasında. 
bulunan, Fransız asker! istihbarat te§
ki!Atı merkezi mutad faaliyetini tek. 
rar elde etmiştir. Ekipten iki kişi ek· 
eilmiı, fakat başkaları onların yerle
rini almıştır: hayat bu! Zaman, ke • 
derleri unutturma ve sakinleıtirme va 
zifesinl yapmıştır. MUlftziın Klerjo; 
kumandan Benua yerine, kolonel Ge
ronun muavini olmuştur. 

Teşkilat merkezinin bekleme salo. 
nunda çerçeveleri siyah tüllerle örtü
m. lkl bUyUk fotoğraf duvara asri • 
mıştır. Salona bir ziyaretçi aldıkları 
za.man no"betçilerln ve zabitlerin gözle
ri bu fotoğraflara ilişiyor ve içlerin· 
den töyle diyorlar: 

.. _Ne fevkalMe adamdı kumandan 
Beııuat Ötekini, Nozeyi pek tanımı • 
yorduk ama, onun da yaman biri oldu· 
ğu:nu sonradan anladık. Za.va.llı deli. 
tanlı ... ,, 

Koionel Gero yazıhanesinde çalışı· 
yor. Kapı vuruldu. Kolonel sesleni • 
yor: 

- Girinlz. 
Liyandiye. teşkil~t emrindeki sivil 

memurlardan biri, kapı önündedir. 
- Ne var? 
- Kolonel, l!lfvil bir zat ıılzf görmek 

için ısrar ediyor. Bekleme odasında.. 
- 1snıi? 
- İsmini söylemek istemiyor. Bil· 

hassa sizi gf.rmek arzusunda, gayet 
mahrem blı· şey eöyliyecekmiş. 

- Nas1l bir adam bu? 
- Zavallı biri kolonel ..• Ha.r1:> ma-

U'ılü herhalde. Koltuk değnekleriyle 
yürüyor. Göğsünde harb madalyası ve 
Lejiyon Donör var. Temiz kıyafetli... 
Tanıdığnn biri değil, esasen pek de 
dikkatle bakmadım: şapkasllll da göz.. 
ler:lne doğru çekmişti. 
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Kolonel biraz düşündükten sonra: 
- Peki, dedi, gelsin. 
- Peki kolonel. 
Liya.ndiye dışarı çıktı, bir dakika 

sonra kapı tekrar vurulup açıldı. Bir 
adam içeri gireli. Koltuk değneklerin
den birini duvara dayadı, ötekine yas. 
lanıp sol eliyle şapkasını çıkardu. Me
mur bu sırada dışarı çıkmıştı. Ziyaret. 
çi, kolonele ha.kıp seslendi: 

- Kolonel! 
-Benua! 
Kolonel, çıJgın gibi haykırmışb. Bir 

hamlede ayağa kalkarak malf.ıle doğ
ru koştu. Sessizce a.ğlamakta.ydı. Ar. 
kadqmın boynuna sarıldı. 

- Benua, dostum. Sensin ha! 
Sustu, hıçkırrklar boğazını tıka .. 

mıştr. Benua malul vücudunu ona. 
yasladı, bir dakika böyle sessiz kal. 
dıla.r. 

Benua, şimdi, kolonelin karşısında 
rahat bir koltuğa oturmuştur. Kolo • 
nel onun önünde bir sandalyededir ve 
arkadaşının ellerini tutmuştur. Konu· 
§uyorlar: 

- Söyle dostum, anla.t Benua ... Sa· 
katlandın ama ısağsın ya; şükredelim. 

Kumandan Benua, sapsarı, heye. 
candan bitkin, fakat sakin görünmeye 
çal~ cevab veriyor: 

- Doğrusu çok kibar da.vrandrlar. 
Geceyaruu dUştüğUmüz zamandan 
.anra ~en dört günü hiç bllmiyo • 
rwn. Kendime geldiğim vakit bir has.. 
tane yatağmda olduğumu gördüm. 
Yanımda genç ve g'J?.el bir Alman 
hasta.bakıcı kızı duruyordu, uyandı • 
ğunı görünce bir teY isteyip istemedi· 
~imi sordu. 

- Arkadaşım? 
Hiç oova.b vermeksizin başını önü-

ne iğdi, eliyle ıstavroz işareti yaptı. 
- ÖldU mü? 
- Motörün altında kalmış. 
İki arkadaş suatular. Biraz sonra 

Benua devam etti: 
- Bana gelince, ben de tamamiyle 

kurtulmuş sayılamam. Ayaklarımı 
kaybettim demektir; kesilmedi ama ... 

- Zavallı dostum. 
- Teşekkür ederim kolonel. Akşa-

ma. doğru doktor muayeneye geldiği 
zaman va.ziyetimi sordum. "Bacakla· 
rnuz kırık. İki kaburga kemiği de 
kırılmış. Maamafih kurtulacaksınız. .. 
diye cevab verdi. · Fakat hastaneyi. 

hayatınım sonuna ~adar bıraka.mıya.. 
cağım iki koltuk değneğiyle terkede. 
ceğimi söylemedi. 

- Burada. sizi tedavi ettirirfa Be. 
nua, cesaret dostum. Ümidini kaybet
me ... 

Malul adam, limit.sizlikle omuzları
nı silkti, kolonelin tesellisini duyma
mıı,J gibi sözüne devam etti : 

- Ertesi günü bir aralık gözlerimi 
açtığım zaman yatağımın yanıbqında 
pek iyi tanıdığnn bir Alman .zabitini 
gördüm. 

- Kimdi bu zabit? 
- Fon Strammer ... 
- General fon Nogviçin muavini 

mi? 

- Ta kendisi... Baktığımı görünr.e 
ayağa kalktı, nezaketle selam vere
rek: "yüzbaşı Benua,, dedi. 

Yüzümden yaralanmamıştım; beni 
tanıyordu, ink!r yoluna. sapmayı ak
lıma bile getirmedim. Cevab verdim: 

- Hayır yüzbaşı değil, kumandan 
Benua.. .. 

- Aff edersiııiz. bilmiyordum. Biz 
sizi ölmilş sa.myorduk· 

Nasılsmrz? Size arkadaşça soruyo -
rum, çok ıstırab çekmiyorsunuz ya? 

- Hayır, çok değil ... Teşekkür ede· 
rlm. 

- Şefim, general fon Rogviç sizin. 
le görU§mek arzusundadır. Bu ziyare. 
ti kabul edecek derecede kendinizi 
kuvvetli h~lyor. musunuz! 

- Sizin esiriniz buhmuyonun. Bu • 
rada benim arzum değil, sizin emirle
riniz mutadır. 

- Şu halde generale telef on etme· 
me müsaade ediyorsunuz? 

- Rica ederim. 
Yüzbaşı fon Strammer dışarıya çı· 

kıp birkaç dakika sonra geri geldi. 
General gelinceye kadar geçen yarım 
saat zarfında. hiç konuşmadık. 

Generali yalnız fotoğrafların • 
dan tanıyordum. Kibar tavrr • 
lı mlikemmel bir asker tipi, hakikt 
bJr şef .• Kendisini ilk defa görünce 
takdir etmekten kendimi alamadım. 
Hastabakıcıya, barid fakat nazik bir 
tavırla hitab etti: 

- L\ltfen çekilmenizi rica edece • 
ğim matmazel. Yüzbaşı ve hastanızla 
biraz yalnız kalmak istiyorum. 

(Devamı var) 
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Yazan: M. s. 
Eski hapishanelerde mahpuslar 

nasıl yaşarlardı ? 
-12-

Meydancılar, damağaları koğuıta bu.

1 
lunan mahldimlann nıhl temayüllerini. 
mal vuiyetlerln1 hemen kavrarlar. Ce. 
saretlerini tartarlar, yüreklerinin aöyle-
yip söylemediğini bilirler. Hapisane 
idarelerinden aldıktan satahiyet, bilek
lerinin kuvveti, c~etleri, kazançlan 
ve kendilerine bı:»ğladrklan kimse iz bir 
kaç mahldlmun, atılganlıklan sayesinde 
borulanm öttürürler. Koğuşlannın asa
yişini, firar tesebbüslerini, dövU~me, 

vuruşma hareketlerini göz önünde bu. 
lundururlar. 

Damağasr, ve meydancı te~kil!tı ().. 
lan hapisanelerde • bunlann muvafaka
ti olmadan • firar, dövüşme hldiseleri
nln vukuuna lmk!n yoktur. Oyle ağa-
1.-l' ve meydancılar gördüm ki, bir kaç 
yıl içinde hapisanelere göre oldukça 

mühim para sahibi olmuşlar, serbest 
iken kazcsnmayı akıllanna bile getire
medikleri bir servetle memleketlerine 
dönmüşlerdir. Kovuştan kc>'\'uşa nakil, 
trcrit ve silrgiln i~lerinde ağalar ve 
meydancılar milhim roller oynarlar. 

MAHPUSLAR NASIL YAŞARLAR? 

Eski hapisanelerde mahpuslarm ya • 
~'\yıŞ tarzı cidden acınacak h:•ldeydi ,. 
lstanbul, Ankara ve İzmir hapisaneleri 

müstesna olmak ü.ıere diğer hapi&lne. 
lıı;rin kaffesinde mahpuslar yemekleri

ni ufak ma1tızlarda pişirirler. Her mah
pusun ınanıalı sabah, aktam mutlaka 
yınar. 

lşık ve havadan mahrum kovuglarda 
l!akal on be~. yirmi mangal •rralanrr, 
klimürlcri yanmamış, çoğu da manık 

·~r. Yeşil devlerle karbon nc§redetı 
yirmi mangızılın koğuşa saçtığı zehir
den müte~sair olmazlar. Her manıalın 

~erinde bir tencere kaynar. Tencere 
İner inmez, tavada yağ yakarlar. Ko. 
ğuşa yayılan mlistckreh kokudan btzar 
b\le olmazlar. 

Bazı hapisanelerde haftada bir gün 
yat.aklan elin• çrkarttınrlu, >Dcğuşla. 
n sildirir, ıüpürtürler. Kendi 11hhatle
rlne, mcın(aatlerinc müteallik olmasına 
rağmen bu temizlik işlerinden kaçan 
mahpuslar da çoktur. Meskenet, pislik 
banlarm iliklerine kadar işlemiştir. 

BüyUk şehirlerin bapisanele;inde 
mahJrüm1ar, kendi liyakat ve kabiliye • 
tinde olı.nlarla ha~daşırlar. Şehirli kü
meler ar:.sında köylU mahkiımlıır göre. 
meısiniz. Bu ze.vallılan istihkar değilse 
bile her halde istihfaf ederler. Fakat 
tehirli mahkum, onlann kümelerine il
tihak eder, güler yüı gösteril"!e canla, 
ba§la hi~t ederler. 

HapisaneJerde çamaşır, yıkama ve 
yıkatma meselesi istikrah edilectk de
recede berbattır. Hapisanelerde çama • 

§ır yıkamıya mahsus yerler yoktur. İ

darenin seçtili bir kaç adam her par. 

?Yl yüıer paraya. beter kuru,a yıkar
lar. Sabun yerine "kil,. kullanırlar. Ça-

ma.iülan tokmakla döverler. Islak ça
ma!ırlar geceleri koğuılarda kurutu. 

lur. Koğuşun k6Ui kokulu havasını bir 
kat daha bozan adamakıllı yrkanmamııı 

ve temizlenmemi§ ça.'D qırlar, tiltün 
dumanından, t~dan mülevves bir hale 
gelir. 

ON YIL YIKANMIY AN 
MAHKO'MLAR 

Hapisanelerde en ziyade ihmale uğ
rayan sıhhat kaidelerinin en mühimmi 
(yıkanma) keyfiyetidir. Hapisanelcrde 
~am olmaldrğı ve mahpuslann ha

.dçteki hamamlara gitmesine müsaaae 
edilmediği için, alclekser, mahpuslar. 
aptesanel~rde glıya gusUlhane h~line 
çcvrilmit olan mtilevvcs, müstekreh yer 

lerde, ıltk bir teneke su, kUçücük bir 
sabunla yıkanmak mecburiyetinde ka
lırlar. 

On yıl hamam yüzü görmiyen mah -
kfunlann sayıst S-..'}?llac.nk kadar az de
ğildir. 

Son yıllar içinde ancak Ankara ha. 
pisaneı:ıindeki hamamdan i&tifade edi
lebilmit, ve hapisane idaresinin verdiği 
aabunla mahkumlar yıkan<•bilmek ma.z~ 

En iptickıi tarzda yaşamıya alıf11Ut 

olanların bile tahammtil edemiyeceği 

bu öldürücü vaziyete yıllarca katlanır. 

lar. Havayı değiştirmek için koğuı 

ııencerelerini açtırmak mtimkün değil· 
dtr. Hemım soğuktan şik!yet ederler, 
Mahpuslann benizleri sapsarı, gözleri 
çtıkura batmış bior lu'de gelmelerinin ye• 
p,lne sebebi yaz, kış ate' yakxlması ve 
yemek pişirilmekte olmas1dır. 

• hariyetine nail olınu9lardır. 

Sabahtan kalkılınca herkes yatağmı 
sl'!rdiği yeri silpUrilr. Toz bulut halin
'd~ kcğuşa yayılır. Velhasıl koğuşlar 

lıu BldürücU pisliğin, mikropların yu.va
sr halindc<lir. 

Bu ıthhate ınuzu vaziyetlerin yega
ne ıebebi ,hapisanelerimizin, hapisane 
olarak yapılmamıı ve yahut ta yapılır

ken hepislerin ihtiyaçlan ıöı ön\inide 
tutulmamıt olmaızndadır. 

(Demımt vat) 
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M'ısa.firler geliverir korkusu ile hemen daireme çekildim. 
Eşyadan bir kaçını düzelttim ve o gtizel masamın gelincik rengi 
örtüsil Uıerine kağıt kalem koyup yeni vaziyetimi düşünerek 
eana mektup yazmağa ba§ladım. 

GUzel mera!ciğim, eana. her şeyi olduğu gibi anlattım: 
memleketin en ünlü :ıilclerinin birinde, on sekiz yaşında bir kız, 
dokuz yıllık bir gurbetten döntince işte böyle karşılanıyor. Yol· 
culuk ve baba ocağnıa dönüşün heyecanlan beni hayli yormuş· 
tu: tıpkı manastu·daki gibi, yemeğimi yer yemez, saat sekizde 
yatağnna yattmı. Sevgili nineciğimin, hazan aklına esip de yal. 
ruz başına kendi dairesinde yemek istediği z.ı.ınanlar kulJandığr 
Sa.kıs porseleninden ldiçU.k sofra takımını bile saklamt§lart 

-II-
Yine Luiz'den Rene'ye 
· !5 lkincite§Tin 

E RTESİ sabah baktım, Filip ortalığı toplamış, eakınlara 
çiçek koymuş. Artık yerleşmiştim. Fakat Karmelit ra

hibeleri arasında büyümüş bir kızın erkenden karnı e.cıkacağt 
kimsenin aklına gelmemiş, Roz bana güçbela. kahvaltı çıkarabil 
dl. 

- Matmuel herkesin akşam yemeğine oturduğu saatte 
yattı. Monseuyör'Un eve döndüğü saatte de kalkıyor, dedi (1). 

Hemen ya.zıya başladım. Saat bire do~ babam, bizim kil· 
çille Balonun kapısmı vurdu ve kendisini kabul edip edemlyece
ğimi sordu. Kapzyı açtım. benim sana mektup yazmakta oldu
ğumu gördU. 

- Kıznn, dedi, size elbise, öteberi lhmı; bu kesenin içinde 
011 ild bin frank getirdim. Size, idareniz için tahsis ettiğim pa· 
ranm btr yıllık geliri. Mis Gri!fiti beğenmeTMniz annenizle gö
düşUp daha bir mllnasibini bulursunuz; ya.nmıza. öylebir kadm 
13.zmı, çünkü madam. dö Şoliyö sa.ba.hlan 11izinle çıkamaz. Emri· 

Çeviren: 
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aize ama.de bir araba ile bir de uşak bulunacak. 
- Bana. Filip'i veı·in, dedim. 
- Peki dedi, fakat hiç merak etmeyin: sizin şaJıst serveti-

niz hayli tutar, annenize de, bana da bar olmazsınız. 
- Servetimin ne kadar tuttuğunu öğrenmeme acaba müsa.

ade eder misiniz? diye sordum • 
- Hay hay! dedi : büyük anneniz ailesini arazisinin bir par

çasmda.n bile mahrum etmek is temedi ama beş yüz bin frank 
n::ı.kid parası vardı, onu size bıraktı. Bu parayı Hazine'ye yatır
dık. Faizler de birikti; şimrli yılda kırk bin frank kadar getiri
yor. Bu para küçük ağa.beyinizin serveti olur diyordum ama bu 
tasavvuruma mani oldunuz; fakat yakında belki siz de bana 
hak verirsiniz: her şeyi kendi rız:rnıza, kendi gönlünüze bırakt. 
yorum. Sizi umudğumdan nıakul buldum. Şoliyö ha.nedanm
dan bir kız nasıl hareket eder, bunu size a.nlatmaına hacet yok; 
çehrenizde gördüğüm gurur, aldanmadığmıa en bilyilk şahittir. 
Öyle küçük ailelerin kızları için aldıkları tedbirler, bu ailede 
bir hakaret saytlır. Sizin hakkınızda en küçük bir ima, buna 
cesoret eden adamm hayatına; veya, Cenabı Hak böyle bir 
haksızlığa. müsaade ederse, ağa.beylerinizden birinin hayatına 

mal olur. Bu hususta. sire fazla btr şey söyliyecek değilim. Al· 

ln.b'a ısmarladık, kızım. 
Alnımdan öpUp gitti. Dokuz sene ısrardan sonra fikrinden 

nasıl vazgeçebildiğini bir türlü anlıyamıyorum. Benimle gayet 
açık konuşması çok hoşuma. gitti. Sözlerinde anla.şılmıyacak 
blçblr şey yok. Servetinı muhakkak ağabeyim markiye verile
cek. Acaba kim bana acıdı da manastırdan kurtardı beni? ba.. 
bam mı? annem mi? yoksa ağabeyim mi? 

BüyUka.nnemln sedirine oturup gömerim.i, babanını şömine
nin Uz.~rine bıraktığı keeeye dikmi§tim: fikrimin böyle para ile 
meıgul olmasma hem seviniyordum, hem de canım l'lJkılıyordu.. 
Doğrusu llrtrk dUşUnmeme lüiuJn kalmadı: babam bUtUn şüp. 
helerim.i giderdi; bu hususta gururumun rencide olmamasını 
dtl§ünmesi de ba.kçası çok ef endlce bir hareket! 

Filip bütün gün, beni adama döndürmeğe ujrqacak dük
kanları, i§Çllerl dolattı. Çama.tırlarrmı d!kecek btr kadınla bir 
kundura.et getirdiler; bir de Viktorin diyorlar, bir kadm geldi: 
çok tanmmı!J bir tentymlf. Manastn'da elbise diye l!lırtllntıa ge
~irilen çuvalı cıkardıktan sonra ne hal alacağımı bir ÇOCUK gi
bi :merak ediyorum; ama. gelen 1fçilerin hepsi de uzun 
uzun mühlet lstlyorla.r: korsacı, enda.mımı bomıak istemiyor .. 
sam, sekiz giln beklemem lbımgeldiğtn! söyledi. 

Görüyorsun yal iş ciddlleofyor: demek ki benim de bir "en· 
damım.,. varmıg! Opera'nm kunduracısı Janeen ayaklanmm, 
tıpkı nnnernin ayakları olduğunu yEımfnle söyledi. Bütün günü. 
mü btı gibi mühim işlerle geçirdim. Elimin ölçUaU.nU almak 
ti.zere bir eldh·tmci bile geldi. Dikieçl kadma sf:a.ri§lerlml ver· 
dim. 

(Devomt tm) 
(1) Frenkler~ Mınıetçiler, TıomMJar Ue 1comcfur1oml, "aiz,, 

de~zler, f'Ulerin mO./reil açanca fOMım kul14xırl4r. Mommg· 
neut, prtm.Şlere, pe.9lcopo81aro, diiklere verilen ütıtxın; buradiı 
dtu: da OMulitJu,. 



Papaslıkla diplomatlık· arasında 

Konser salonunda, meşhur artistin 
taganni ettiği parçayı, dinleyiciler • 
den biri, mırıldanarak tekrar ediyor
du. Yanındaki adam nihayet dayana. 
mıyarak söylendi: 

- Sersem! Ne tahammül edilmez 
şey! 

Beriki, hem suçlu hem güçlü, sor· 
du: 

- Bana mı söylüyorsunuz? 
- Hayır size değil; sahnedeki ar. 

liste! Söylediklerinizi işitmemizc ma. 
ni oluyor. 

nştaıh 
Doktor hastasına sordu: 
- 1ştihamz var mı? 
- Belli olmuyor doktor. 
- Nasıl belli olmaz? 
- Sazan iştiham var sanıyorum, 

fakat yemek yeyince iştiham derhal 
kesiliyor! 

~non anıra 
- Dün elli lira bozdurmak istedim 

de bulunmadı. 
- Piyasada bozuk para yok mu? 

_- Hayır, bende elli liralık yok ki! 

n~aını 
Ayşe, ne oluyor da salonun ta· 

·:anmrh bir örüm~e:{ ağı bulunabili • 
yor? 

- Demek evde örümcek var bayan! 

Layon< <dle~nog 
Hahamın, her nedense, ölüleri dirilt. 

tiği yolunda bir şöhreti etrafa yayıl. 
mıştı. Böyle bir iş yaptığı görülme
mişti ama, herkes - tabii köydeki din. 
daşları - bu mucizeye inanıyordu. Bir 
gün Kohen ailesinin sevgili küçük ço. 
cuğu ölilnce Kohen hemen hahama 
koştu: 

- Kuzum hahamcığım, ne olur ev. 
Jadımızı dirilt! 
Halıam şöhretini mahvetmemek i . 

çin teklifi kabul etmek mecburiyetin
de kaldı. Ölünün başı ucuna giderek 
kulağma seslendi: 

- Moiz, kalk! 
ÖIUde, tabii, ses seda yok. 
- Moiz, baban emrediyor, kalk! 
Tekrar bir emir: 
- Moiz, annen emrediyor, kalk! 
Bır müddet sonra bir emir daha: 
- Moiz sana hahamın emrediyor 

kalk! 
Ölü, bu emri de dinlemeyince ha • 

ham. aile erkanına döndü: 
- Anasına. babasına, hahamına İ· 

taat etmiycn bir çocuk nankördür, di
tiltmcye layık değildir. 

Böır Oın~DOl:z 1Fakrraıso 
- Baba, diplomat ne demektir? 
- Diplomat, eğer diplomatlar ol -

masaydı, ortaya hiç çıkmıyacak olan 
meseleleri halletmeğe çalışması için 
Para alan adamdır, oğlum! 

Kcınıfeıralfils 
Kadın konferansçı. münakaşalı ge. 

Çccck olan konferansını söyledikten 
sonra: 

- Suallerinizi bekliyorum, dedi. 
Iiepsine cevab vermeye çalışacağım. 

Dinleyicilerden bir kadın atıldı: 
- Şapkanızı nereden aldınız? çok 

güzel doğrusu! 

re: Be B<t ır n k 
.seyyah - Bu köy elektrik ışığı ile 

ını aydınlatılır? 

Röylü - Yalnız fırtınalı gecelerde! 

AyDık 
.. - Maaşından ne kadarını evine gö-

turüyorsun? 
-Hiç. 
- Olur mu ya'.' Neden? 
- Çünkii karım her ay başı daire. 

Ye!"'• · 
. . r,Cll p maaşımı alır ve eve o aötü-

ı·ur s· " · ır daha paranm vi.izünü gör 
nıem. · • 

- Sen buna bakma; karımın yazıha
neye gelmiyeceğini bildiğim gün1er ça· 
lışan daktilomu görsen bayılırsın! 

Viyolonselci - Çabuk ol, sen robunu 
dikeceksin diye ben konsere geç kalryo
rum. 

- İyi aklıma geldi, kocam için bir pi
po alacaktım. 

- Tüccar Arif beyle artık selamlaşmı
yor mm:un? 

- Hayrr. Benim yüzbin lira kaybetme· 
me sebeb oldu. 

- Neden? Ne suretle? 
- Krırm bana vermiyerek ! 

Boks maçından evvel 
- Anladın ya? Beni müşkül bir \'azİ

yette görünce hemen koşup gelerek tele
fonda beni istediklerini söyliyeceksin. 

te:Dektn ırağın n 
mlYlcD~esn 

Elektrikle neler yapılabiliyor şaşı
yorum. Doğrusu elektriğe dair kitap

ları okuyunca durup düşünüyorum. 
- Düşünüyorsun ha? Şu elektrik 

nelere muktedir değilmiş yarabbi t 

Fark yoktur 
Meşhur 1 aleqran 'a qöre 

Papas0 kadornoaıro glblınalhı çol!<aırmaı lfllltlıcırecıı 
snrrode lkalb>lYID e<dleır; cın~o@mat nse @ınuaırnaı 
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Franszz - Prusqa harbinde lngilterenin bitaraf lığını 
temine muvaffak olan Taleyran kafasını 

giyotinden güç kurtarmıştı 
Fransız. lngiliz doıtJuğu bu- mu kesti. A~ık olmuştum •• Vazife beni 

giinlerde yeniden Qnlanryor zııktan ayırdı,, dedi. Fakat buna rağ-
ve kuvvetleniyor. Bu mün.c.ııe- men Taleyran Londraya gitti .. 
betle, Fransızca "Vü1, n«:ıcmua. İnkılap Fransanrn sefiri ondrada 
sı, bundan 'yüz sene evvel olen iyi karşilandı. Fakat bu iyi karşılayış 
bir adamın iki memleket ara- siyasi mahfellet1de değil, inkılapçt küt-
sındalti yakınlığın candan ta- leler arasmdaydt. Saray Taleyran'ı çok 
raftarı olduğunu hatırlamak soğuk karşıladı. Ve Taleyran bir suva. 
lazımdır, diyor, bu adam me§• rede İngiliz krali!iesi ile görüşmek için 
bur Taleyran'dır. Taleyran 15 krali!ienin yanına yaklaştı. Tam söze 
mayıs 1838 de öldü. ölümiiııün başlıyarağı sırada 'kıraliçe arkasını dön-
yÜZÜncü yıldönümündeu bir dü ve uzaklaştı. 
kaç gün evvel Daladye ve Bon. Fa.kat Taleyran, soğuk karşılanma-

ne Londradan döndüler. dan üzülecek bir adam değildi. His-
Gene yüzüncü yıldönümün· lerinı saklamayı çok iyi bilen bir diplo. 

den biraz sonra lngiltere kralı mattı. Vazifesine inanarak bağlanmrş-
be~inci Jorj Parise gelecek. T e- tı. 

sadüflerin bu garip tevalisi de İngiltere hariciye nazıriyle ilk gö-
ayrıca kaydec:lilmeğe değer. rüştüğü gün, çok heyecanlı bir lisanla, 

1791, Fransa ihtilalinde haı-p istiyen ''Fransa ile İngiltere anlaşması bir ha-
Ta7cyrmı • .. temayüllerin uyandığı senedir. Bu yıl yal değil, bir hakikattir,. diye bagınnış. 

içe:isinde haris ve sergüzeşt arayan on tı. Buna rağmen İngiliz başvekili Pit 
demekti. Bunu düşünenler böyle bir te-

iki kııl:lar politikacı ile, bunlardan bol onu çok soğuk karşıbd:r. Ve tngiltcre-
şebbüse girişmeden evvel tngiltercnin 

bol para alan bir kaç gazıeteci ne :ı:tıha- k:ralmrn kenıdisini meşru bir hükOmetin 
bitaraflığını temin etmek istediler. Lon-

sına olursa olsun Fransayt feci bir bar. mümessili olarak tannnak arzusunda ol-
draya muktedir ve uyanık bir sefir 

be doğru sürüklemek istiyorlardı. madığıru ihsas etti. Taleyran'ın bu ha-
göndermek içap eijiyorou. Bu elçi, 

Bu yr11arda Fransanın ne silahı, ne diseyi Fransaya yazarken daha ümidini 
Fransa inkılabına dost, fakat an'anele-

mühimmatı, ne de yiyeceği rvardr. Fa- ktzlybetmediğini şu samlardan anlıyo • 
rine de bağlı olan Ingiliz kalbincısini, 

kat buna rağmen bu diplomatlar Avru.. ruz, .,Fikrimizin burada yürüyeceğin-
bu hareketin İngiltere aleyhine müte-

panrn bütün "taçlı müstebitler,. ine den eminim .. Fakat bu yürüyüş çok a~ 
veccih olmıyacağıru temin edecekti .. 

harp açmak istiyorlardı. ğır olacak gıöi görünüyor.,, 
Bu vazifeyi kim görebilirdi?. 

Karra, o zaman Fransaya hakim olaın Talcyran, İngilterede durup dinlen-
0 vakit Taleyran'ın isllli ortaya attl-

Jakobcnlere sulhü kurtarmak için en iyi medcn, istiskalleri anlamamış görüne.;; 
dr ve herkes 'bu isim Uz-erinde ittifak 

çarenin deı:1hal a5ılacak bir harp oldu- rek çalışırken Fransada kalbincler bi-
etti. 

ğunu söylüyor ve Prusyadan kızıçc:rak ribirlni takip ediyor, F~nsa harbe giri-
Bu tarihte Paris Departömaıı·ı na-

beraberinde yüz bin liralık bir servetle şiy:or, Fransız ortiusu düşmanla ka~ı· 
mına Direktuvar meclisin!de aza olan 

Fransaya sığınmış olan Bar.en Fon KJot, laşır karşrla§maz bozuluyordu. Tabii 
Taleyran 37 yaşında idi. Talcyran pa. 

Prusya hududunda Fransız asknleri bu hadiseler Taleyran'ın ingilterede 
pas olmak istemiş ve papaslık tahsili 

görünür görünme, biltiln Prusyalıların muvaffakıyetini güçleştiriyor, önüne a. 
yapmış bir adamdı .. Fakat Fransız ih-

ellerinde hukuku ıbeşer beyannameleri ştlmaz manialar çıkanyor, onu ümitsiz-- tilati onun bu meslekte devam etmesine 
ile Fransrzlan karşılayacağını ve Pıus mani oldu. liğe düşürüyordu. 
Ya askerlerinin ellerinıdeki silahlan Bütün bu Wıziyet gözönünde tutu -

Parise ilk geldiği zamanlar m~t up 
Fransız kumandanlarının göstcreccifi lursa Talcyran'ın Londrada ne kadar 

o bir aıdamdı ve hala papas olmak arzu-
gaye ng"' runda kullanacaklarını temin büyük bir muvaffalayet kazanmış oldu-

sundaki muvaffakryetsizliğin inkisarr-
edip duruyordu. ğu anlaşılır. O bütün bu ahval ve şera. 

nı duyuyordu. Taleyran güzel bir de-
Bu"tu'·n bu harı·s, mug-alaAtacı,hattaA hc.a. 1.k lı d it içerisinde dahi 25 mayıs 1792 tari ... 

ı an y ı. Paris salonlannda kadrnla-
1.nler (Zı'ra bu adamlann 1'çerı·sı'nde hinde İ~gilte'l'enin Fn:nsa. Prusya har-- rın çok sabuk nazan ldikaktini celbetti. 
FransaVT 11arbc sürüklemek 1·ç1•0 "aban- Bi ,_ k dm -binde bitaraflığını temine muvaffak ol. 

.J • .J r çor;; a tarla miltıa.SC'bette bulun. 
cılardan para alanlar oldugu~ sonra- d K d 1 di du. Bu muvaffakıyetten bir kaç gün u. a m ar, genç plomat::lı papas o-
dn meyda...,.,,. çrkarılmı.,trr.) ku"tles"ı 1·çe- k sonra Fransalda tekrar kabine değişti.. 

·- :ı lamama hüznünü unutturdular. Bir 
n·sinde bı·r kar. tane uzag-r go··ru"r """ M d d :Yeni kabine Taleyraru Parise çağırdı. 

:o ...... gün a am il Bar'rinin salonunda bir 
FransanI11 hakl.k"ı menfaatlen·ni du"şu··nu··r d · Taleyran tekrar döneceğinden emin o-ka rnla konuşurken ''Papaslı:k ile diplo-
adar.n vardı. tarak Paırıise gitti. Filvaki Londraya 

matlık arasmdaı fark olmasa gerek... döndü. Fakat sefir olarak değil, firari 
Bunlar vaziyetin kötülüğünü ve Fran Papas, kadınlan günah ı-ıkarma hücre-

:ı: olarak.; Fransız kabinesiyle uyuşanu -
sanın girişmek isteıdiği te§ebbüsün teh- sinde kabul eder. Diplomat ise -cnlarla 

yan Taleyraın hapisten ve belki kiyo-
likelerini seziyorlardı. Fransanın böy- saraylarda konuşur.,. ldemişti. 

· tinden yakasını sıyırmak için Lcndra. 
le bir teşebbüse atıhşı Fransa alcylıin- Taleyran, Londraya elçi olarak 
de Londradan Petrograda kadar uzıına~ gönderilece;ı;.; vakit atontes dö Flao ile ya kaçtı. 

s• 38 sene geçti. Fransada Direktuvar 
çak büyük ve kuvetli mr ittifak ycırata- aşkın en hararetli giinlerini yaşıyordu.. hükumetini Konsüllük, konsüllüğü im-

bilirdi. Sev-gilisinden aynlıp Londraya gitmek paratorluk, imparatorluğu krallık takip 
Sonra bilhassa bu teşebbüs Fransa- canını sıktı. Ve ''tesadüfler 'bana engel etti. İmpar:ı:A:orluklar doğdu, öldü, ye-

nrn İngiltcreden tamamiyle t•yrtlması oluyor, papas olacaktım. inkılap yolu

it>rte'r - Burnunuzun ne tarafta ol
duğunu arada sırada bana hatırlatsanız 
fena olmıyacakl · 

Kazazede kadın - Üstümüze daha 
dikakti çekme; beni bu kılıkta görürler· 
se dedikodu yaparlar lı / 

ni devlet adamlan meydana çrktr, yok 
oldu. Fakat Taleyran bu vak'alann 
hepsinden sağ ve salinı kurtulmak im
kanlarını buldu. Bütün 'bu !değişen var
lıklar atasında demirbaş olarak kalma
nın kolaytnı bulmuştu. 

İmparatorluğun son senelerinde Ta
leyran gene İngilterede sefirdi. Fransa 
imparatorluğu, ispanya muharebesi sı
rasında yeniden İngiltere ile anlaşm1~. 
tt. Fakat bu sırtaıda ikinci Fransa iht·i
lali başladı. İngiltere ile Fransanııı 

arası tekrar gerginleşti. 
Taleyran bu sefer Lonıdrada dört se

ne kaldr. {Fransa • İngiltere • İspanya
Portekiz) ittifakını meyd'Zftla getirdi. 
Sonra 1834 de siyasi hayattan sekildi. 
Fakat 84 yaşında oluşuna rağmen çok 
zinde idi. ~838 martmm üçünde siyasi 
ve içtimai ilimler akademisine girdi .• 
En güezl eserlerinden biri sayılan nut
kunu söyledi. Siytısi: hayatım anlattı .. 
Bundan altı hafta soı:ıra da 15 mayıs 
1838 Jde öldü. 
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Harp tehlikesi atlatıldı Geoer&I Meriç 
_.. &ııtara/ı 1 ıaclde 1 HaynlaJDcılann baJrakları ve Dlpae. 

biraz daha zail olmue gibiydi. Maa. Jeri derhal ortldaa kalkmqtır. 
maflh matbuatm lisanı, bilhUI& Şeb ~k ahalinin ku\7veimanevf111l atı. 
hldiseai dolayısiyle tiddetli olmakta kemıneldir. 

berdevamdır. Romanya tahfldat ,.pmamıı 
Montag gaııeteai, Çeko.lovakyada BUkref, 12 (A.A.) - Rac1or A~ 

Avrupayı tehlikeye sokacak şekilde BI dün akpm yabancı bir ajans tara. 
~tııılst ve nıarklin tahıikltı yapıl- fnldan ftl"i1'll w ao.aa,... ~ 
makta oldufundan bah1etmektedir. Jovakya hududunıda uker tahli4 et. 
Btı delll ~nelee A vtıstueyada. 8\ıtntg melde olduğunu btl4ıt&n haber! en 
aleyhinde kullanılmıştı. kati .curettl )'&laaluıakt.a4ır. 

AIDlaD ajan•anın bir tıbliji Çek - Macar bududu açıldı 
Berlltı, 23 (A. A.) - Alman ajansı Budafttte, 92 (A.,\.) - ....,._ 

tebliğ ediyor: tat mlbaf ilden bildirildtiine töre 
"Mitelbah'dah blldtrtldiğine göre, Ptag htıknmettnla dtla al"'lt bit b

cumartesi gUnil saat 12 ile 14,10 ara. rar üz.erine kapatılan Macarisan • Ce
ımda birtakım Çek askerl!ri Alman a- koelovalqa hu4udu, Maaar h~ 
rutllinde Berhart \'adiaitıd~ kAfn tah- nin diplomatik bir ütebbu.tl Ur.erine 
ta bir köprti111 berhava etmefe teeeb- bu aktalll 1'Jll(cltn açılmlttlr. 
bUa etmit)erdir. Bu köprü Çek arazi- lhtUlfı dolunn badi• 
ili 18tlkametıne dofnı Tha.ya nehrini -• otmuttu t 
kt.tetnıektedir. Pnc. 22 (A.A.) - 'Rami tJ9bltt: 

Alnlall mulı&fuJarı, herblri GOO lllt. Goıdberr JOIUDda, abablqin 
sram protll lhtlva eden birçok kuWlar ..,. erkin '* la&tte flplltll ... it 
Wlmıı§larchr. Bu kutulara infilik edi. dahlllade ve pyet bmb bir lllNtte 
ci maddeyi atefliyecek olan kordon_ motıolik1tUe ıtclm ikl l&hll. poUa ae. 
Jar raptediJmif bulunuyordu. Bu INtu- auru tarafmd&ll teJaıanD lltJllDen 
lar, JröprünOn muhtelif nokt&lanna ._. emrlDe ltaattllı ladlDa ....... 
konulmuştu. Çek aakerlerl, Alman lllll'dt motolWtttll hmm 6alaa 11Ja.. 
mlllıafmlan görür rörmes kaçmı§lar ele U'ttlrmllllr w ..-.adltl ...... 
ft lbu auretıe muhafızlar da bu cani- ra ktD4111nl atmak mHlı~ 
ıuıe tetebbUaUn önUDe pçmiflerdir.,, w poUa memm a.tDt tir. 
Loadraıun mDdahaleal ma,ı.dlr. 
teılrin' gösterdi Koto.akletl chlrdanınll lltlJa po -

Londra. 23 (A. A) - loıiliz zi. 111, lbtUd• lltflrewttne 1*' el ll1lh 
mamdarları Sildetlerle ınesktın mmta. &tmll. fabt Yol bu mwkldt JOlml 01-

dutundan lmrtmı mo~ lıula • 
bya mUeahit ııf atiyle bir İngiliz ko- nan iki kişiyi de &ıOmlerine sebebiyet 
m.Jsyonu veya İngiliz ajanları gönde. verecek bir tanda yaratanuıtır. 
rilm.esi lmkAnmı derplt etmektedirler. Bu Ud ıahıltan biri, clft1"4ald lnf
Bu tekilde blr teklifin Lokal Am.eiz.er lada, diferl de 8eb hutaııaneelnde 6L 
ıuetesf taratmdan yapılnuı oldup mtiottır. Blrat kendilerinin Mbebl,.,t 
w bu teldlftn mes'ul lııgUtz mahfelle-- vermft olclutu bu h1418enln Jmrban-
1'lnln dfklCatJni celbettifl hatırlarda • ıarmm hUvl)'etl telblt edflmlltlr. 
dır. Bu mahfeller bu ınım!e hAdiııeler Bunlar, lklll 4e elmaU pr1ı1 Bo. 
c*m•ınnm '99 ban!arm 90Dl'ldan lati8- hemya mmtalruı dofumJu 86Jm ve 
J98Z' edilmeehıtıı &:dl aJımme olacafı· gittçl Bofman 18tmJ1rtncle tkf S1c1et 
m lmlt etmektedfrter. 4lman•cbr. 

Alman 9eflrt fon Dtreben tarafm.. 
dan Lonl Halitaba J8P]an Jll;rvet • 
tm IOlll'&~ titiıt olan b» 

~~ıtltfhtl8Ultakf a
llmlı:lrane tamhareketl :AJmu.ya 11. 
... ndlwtc olmtıttm'. &ımohm • 
... ı&e lmd HaUtab ~ 
nln, Çekoeloftkyayı mlldafa& etmek 
Jcta J'ruwnm gtricefi bir fhtllAfa 
brfl allkamlık ~i,..,...,nl 
1tnl> etmiftir. 

Parlıte nikbinlik 
Paril, 22 (A. A.) - diplomatik 

mahteller bugUn dllnkUnden daha tes
kin edici malbıa.t aJd•klan için bu 
-.hah 'Çekoelovatya hMlaeleri hak • 
bldl: daha nllbfn davranmaktadırlar. 

Prac hmd'lmetlnln yeniden uker 
~. Nmtan aımflarm 
lJaM1de fntfpmı temlıı etmek maba.-
lfJle lllAh altma a'lmdıfr ve Berlin
Je Prag arumda ınU,ldlllt zqhur et. 
tlll tüdm!e Pragm bu mU,Jdlllu 
tn!e ... ve hakemlik muahedeat ah. 
...... tevftlı:aıı halletmek fstfyeceği 
._.. edilmektedJr. 

Seçim neUcelerl 

lbUJ 1 1 
Ctayan88)' 

Çek htıkfuneti, AJmanyadan pJe. 
cet bir taamız ahtima.U ilk defa o
larak ort&)'a &tlldJit gUn.. takmdJll ~ 
TII' ve hareketi ula terketmek Biye. 
tlnde oJmadıimJ lıQ!kca ~ 
dlr. Bmet'tn idare ettifl Jdlçtlk Qllrca. 
lon.kyanm, euonır taratmdan idare 
edilen bir Avusturya gibi tecavbe bo.. 
ymı ~ ve lı:olay kolay yu
tulanııyMafnıa artık inanmak lbmı· 
dlr. 

Benee, ~yayı yalms 1Rrak. 
mak fsUJm Almanyuım bOttln tu • 
yilderine göiQa prmlf, l'rulla. ile 
Sot.,. ll118J& De ft 'Balkan pütmm 
iki devletiyle imnlım. baJundaiu 
muk&'Nleı.rtn hep9IDl m~u& et • 
JDlatlr. Acaba ba mub.ftWerin tın! 
bir kı)mett olacak mı? Şimdilik bt1 
bir teY 8ÖJ)eDelD9I. Bagtlnktl Qelalo
vakJayl idare edenler, ı&ıle:rlDi •tef. 
ten aakmmıyan f&h811etlentir. Genç • 
liklerini milli kurtulq l&ftll uğrun. 
da harcamıtl&r w lfyul terblyelert. 
n1 Çek ihtiW tarilıbıden aJmıtlaıdır. 
BUerinde hlg de Jnnvetm aaydaml. 
.yacat bir ordu vaıdlr. Barb 1-Jadı· 
fı takdirde Almu tayyareleri Pnp 
p]meclan Çek ta.yyanlerinln 8erUnl 

ıarmıv•~kmııldanam&. buatio lzmirde ••• 
... leia K~ ltilAf paktı mucibin· 1!9 
•._..kuvvetlerinden istifade edi· Vul(Ofllav arblye Nasırı rarın ta1yare 
leceğini aöylttyorlar. d a 1 d 

aomen bafveklt patrik wron 'Kri8- • top rı ıa btlann a baluaacak 
teaaan Praca ai,.,_tine ve Beneşle g~ İzmir, 23 (Hususi) -Yugoslavya har- lanmış, bir kıta asker tarafından selAm· 
rtıamubıe Düyllk ehemınlyet veril- blye ft Wıriye num general Marit bu lanmıştır. 
Mk1ılcltr. Xlglk itilAfm son toplantı. ubah ~ ıeldi. Basmahabt mtas- 8ugUn resınf ziyaretler yapılacaktır. 
mada yapılan mtışterelç beyanat Çe.. yamanda lllllllir, \lllt Fazlı ~ llıüa- General yamı Gaıt lzmirln daft tayYare 
kolloftkyaya 'fakl olacak bir taarru.. teNıw Dvld lllrnıatanı gen&tal kaslın, toplamıın at!$1annda bulunduktan eoma 
ma ~\'Jk ile Romanyayı oıo.. cenerat Nurt, dıeru. \-e hava komutanla- g~yan~ı Bandırmaya hareket edecek· 
matik olarak harbe sUıilkliyecejinl n, İzmir b!lediye reisi tarafmdan kat- tir. 

~ htrikMlfintb~ ·--------------------
tl lle bu neticenin defiımealne ihtL 
iMi~ 

Prag ve Brmo belediye reisleri müt
telıek bir beyanname neşrederek muh .. 
te!tf Olk siyaa& partilerinl milll blı\. 
ltk lmrmayt. da'ftt ttmlflerdir. Bund& 

~ti: 
•rarllllmtll• bir devriııcle intizam. 

m "' beftbol\ll ıee gilitdk, Ltpant 
bestmettae 'lfr&dık. Bu hal sonra. bit 
defa daht. "'8• stNt, aramısda. i
killk uyt.ndt. Buıum Mtla1Bi olarat 
(Montaııy 8IOI • Akdaf > da borcu
na. tılft4*. B&Jll'! ... lllb.yı bir da· 
·ha tMna- eun1'90lll&., 

Bunmı.tt. ~. Qüolllovakyadi. 
partiler uumda birlbtrlel'ine dit bili· 
,.... JIUt ftl'dlr. .AbHalarm mUt. 
tehid, tik putlllrimllla .ıdıklan kuv. 
wttn Dıt•mıla ()ek mlUeti bu parti· 
Jlr Jlllaılla '9dl JIU'P1& aynlımt 
~: OlftQi partlal, Sosyal 
._Nl'&tllr. O* btıoUlı:leri, Slovalc 
mil1lt ....nen, m.WI birlik, esnaf 
partili ,. l'aflltler. Almanlar lapan-'* ,apbtlın ili Otllml~ da. 
&1Dlll bltuln&kt .. 'llMIDlebtl de cla
Jaill mww.be,e lllrGkıtmek ı.tiJ9Cek-
• mt ! 

Bltlnf -8tlhltlerbl verdikl.-l ha-
'berlee bMllll-. AJmanlar bu iatülL 
rl iCSa ne~. ne de B&owa mil· 
n ~ medl4 mneoalrlardlr. 

BABll2 

Bulgar Kralı 
Türkiye dostluğunu teyit etti 
Sotya, 23 (Husual) - Bulgar kralı 

dün parlAmentonun dördüncü devresihi 
bir nutukla açnu~tır. 

KtaI matJtutıda Bulpriıtanln dıt siy•
seti ~aklında ueünıle t&Yl• eöyleıniıtir: 

• - 1987 Kinwıuaanisinde kom
"1 Y~'>" De eHdl bir ...aut ııü· 
b ""•Wh>. !ha palt. Dt ..ı.ııetııı 
nth " uatmıtım tadllht ectu •erta ar
auae __. lfl:lırsls'ur. 

K<ımtu TlrkfJ9 a. mtı.... cloltlut 
•'Nstbltıerl, ld alllH 'l'Qrk devlet 
aAammm IOA wwa1eftla ~ llya

ret1edt 1ı9r -. daM tQlt edlJmlttlr. 

Dlfer iki kOJDfU memleketle, Roman
ya " Yuaaıılltuaı& bOtGn lllUallü me-
118leltltıl dolbne bir TUl'9tte haD1 lçlıl 

mU,terek gayretler aarfeylemellMJI& 
Bulgariataıun entenıaayonal vazlyetl, 

atttikçe daha ziyade Jnnrvet bulmakta
dır. BQytlt d~letJer vt dlfer memı. 
ketlerle olaa ...ımı n cllrllt mtıııue
beUerbntl 1ayelbıde a..ıektt!IDlzln 

:Dllfuzu cittıkç• yWmelmektedlr. Aall 
llllh eserine aaclıkul bir IGl'ette hJa
met ederek, atmdfYe bdar lltedliimll 
albi buDc1ln blSyle dt bitb ~ 
wJa - ...... do9tlü .,. fWdalı ff-

Bütün bunlar, bütün dtlbya tarafm. 
dan takdir edildiğinden emin oldufum 
ıulh polltiklllllllml yeni tezahtırlertdlr. 

Kral, badata toara, n\ltkUnd&, ticaret 
ve latib•lttı f aalalaftmlm911ndu., it 
tefldlltıtım hbnayMlnhı, mUnablltm 
m)abmm, l§llllilln üaltıhrıtıamm ve 
mlll! tefahrll ~ttınıMlnln hll6met 
w.fından \füeuda ~tlrllmJt eeetlerlnl 
hatırlatm11 ve tıözlerine ~yle c!ham 
eylemiftir. 

HUkfmıet, Bulp.riat.aıun eııternuyo. 

nal taahhUtlerl çetteveeı dıbf1ln4t, mıı. 
11 müdafaayı temin için tedbirler ahmf. 
tir. Elde edilen neticeler, brduyu, va. 
taaJll ıadlt mUdaftt VDlfellnf ifa ede. 
cet bir hale getinnlettr. 

Kral, bundan sonra bir veliahtm dol· 
m111 bulunduiuntt kal-"deylemlf ve yeni 
me'bullarm ntana k&111 olan vazlfele. 
rint müdrik bulunduklarma emin oldu. 
tunu tebartıı ettlrdlkten IOllr& 4emtw
tlr ki: 

Tüm muiden c1et1 alarak, Bulprla. 
tana muhükd refah reth'eeek devam. 
lı dabtU IUlba, blrlife n ltlkb tclade 
yapıa çaJllJDA)' yeni yol ve yeni vur.. 
talarJa ftl'mak IOln fttanlenr llblrU. 

U~81:1rltVl8~[1 .*'l'ı ,_ .__. .-ııll\Vt,-
J!I. 

lbdlf clertl etm9)'tnll. 

But1Unel, Kıunmu9l'81talntn •T inci 
maddesi mucibince, son dart HH sar
flnda fevkaJAde teralt netioelt o1arü 
çdranlan kararnameleri turiblnlH ar. 
Mdeoelrtlr. 

W- B4,llüti/t Y f'M(tlı 
AntakJ&, 21 (A. A.) ~ Anadolu a

juamm hUIUll muh&blrt blldfrlJm: 
AntüJ& eeıır1nc1e -.:11 lll1llmaltel

.. 23 maymta dlrt 'baroda 111"8»a.. 
mttır. 

lakeMeruıı'" Kmkhanda yapddıiJ 
slbl 'bunda 41& eneli ilimJert nlfua 
daln9bıce ~ ıeialtrine verilen ııtı
ıu.tl. a,ıtıı mtntehlpJerla t.elcili ya,. 
Jll)acübr. 

Kayrtlı olmıyanlarm tı.o1l taı1lai i
le .btaqa,a merbut nalıi19 .,. köy • 
lil"lle telcile blllama tarihi koaüa;yon 
ca tıonradaıı ilin edilecektir. 

Ceaevrecle tezimize mavaflk 
bir kanr 

~vre, 22 (A. A.} - TlrkiJaıia 
te.lebi t1aine. ıdDDl TUrkJel' JIMllJele • 
lllıacle bt1 ~ fflmek mawclile 
t.ap1n'" milletler oemı,.ti ~ ko 
mittml, BataJ ~ kcımiayo. 
mi tarafmda ...... 1111'11'1 D&bet· 
mli ft Tlbkl)e ... Dl1lftfılt o1wat 
hlgbir 8Umıl TUrldlıı diiw' hldaulgl 
bJr -VHt ligim u.t.IM yuılam!ya
apaz bı'ir altma ....... 

Dlftr tantta. eateıuqonal mfina. 
1ebet!erlmlıda w'lz1mn llBdaf eden bO
tUn hareketlere pyretlerlmlzl lllve dt 

devam auretlte bir ce>k memleketlerle 
bir seri ekonomik ve JdlltUrel anlapıa
lar yapllUI bulunuyoruz. 

Eski 
maarif Vekili 

~ 8qtarah l laclde 
.-t blnklta iltink etmlt w 1898 de 
....... Dl8Ull8 UfllJIPP(lal eA!<lJBH 
... deıa Jllfllrbiına taJhı eclilmit. a}7Di -·-da ~ boca bulunan 
Hawıchipp'in muavinliiini yapmlftır. 

1908 da tstan'bul Deutsche Realsdıule' 
de hocalık etmiıtir. 1906 dan 1908 e ka
dar Benıt askert rQftiyesi mfldtlrlüiünQ 
ve 1908-1910 a kadar tekrar Harbiyede
ki almanca hocaJJlmı muvaffakiyetle 
yapmış, 1910.13 de Hannovre'de tahsili
ni ikmal etmİ§, tıtkrar Harbiye mektebi 
tllim tabura kumandanlıima tayin edil· 
miıtir. 

H 1lnct1 mlllt meclialn adi içtima clev. 
resini açıyoruın. 

Kralın nutku, daklblanıa Mltb me
bualar tarafından llddetle .ıqknm11-

t1r. Kral ve Kraliçe, parllmentodaıı aa. 
raya dönerken, rellrlıen olduiu gibi. 

halbl flddetU aDueJan ve tezahtırıert 
Ue lrarplamınıtır. 

Kralın, parllmentodan çıkm•l!llJ mtı
tealdp, içtima aalaunda bir dm tylnl 

icra ediJnall, mebular yemin etmJt ve 
rQralet cUvam Mdn'tne PGllmiltlr. 

HUtamet tarafmdan abdt ticaret na. 
mı MO§&Dov, 93 reyle mecU. reialllln• 
aeçllmiftlr • 

83 rey de Bacrfanov a1mq ve dart 

tane de bot rey pusulaaı ~. lleo
Jla 1abıt relll veldB Markov 110 rey ile 
labıt adliye num Petev de 92 reyle 
reis vekllllklertne HÇDmlftlr. ltelll ve
ldllerlnln her Odsl de butQmet tarafta,, 

mhr. 

ıans. 22 (A.A.) - Pragd& belediye 
319 117 lr.ugpnda d& kunwı HÇimleri 
llk6a ve lnUum. içinde cereyan etınif 
i!r. ~ 63 Qak ve 32 Alman 
kımummd•, Silesyada ve Kan.vya a. 
ilunM'ı 34 Çek ve 16 Alman .kamu. 
mmd& ve Slovakyada da 31 kamanda. 

bombardıman ettiklerini~·,_ __________ _ BaJJnm harllinde 91 inci piyade alay 
lrmmmdan1t11u ifa ettiii esnada yara. 
JaDlllJI, eoma Harbiye dairesi piyade 
tubell mGdOrtOlflne ft Harbiye daireli 
nHllfne, umumi harpte de 16 ma pi- tır. 

llçlm 18PJlmılbr. 

Pnc. 23 (A.A.) - Çekollovakya. 
it& kamun ~ ilk kwnmda, 
1N poe DllNdilen neticelere söre. su. 
i1t •t•ınıanm aJAkadır eden yerler
de llliıdald vulJet meydana Çllrmlf
tlr; 

33 bmuııda. Alman sadet partisi 
8Ua2 rey almJlbı'. Sosyalilt paıpı. 
ne 10. 768, koınftnilt putiaine ildi ve 
Çeklere ile 17.892 ny ~. 

SUdet merıabünden alman haberlere 
cöre. Alman Slldet putiai, 1935 par
ıtmento ~ mzann yU7ıde 
'4J5 nlgtiJıde ful& rey elde etmif
tlr. 

Askeri tedbirlerin fayda11 
Pftc, 23 (A. A.} - H11k6met me

MIL tuzam eerjlk batı hareketi 
llıt.1ll1&Ja tutfan tamikAtçdan be
rinde ~ bir tesir hbıl etmiftlr. 
BolıemJanm tfmali garblaiııde klin 

ilıP llhlıWde tankJu ~ 

dan emin olabiliriz. 
Şflplıeü. Çe~ mevcut 

kuvvetine rağmla t.et llqma AJman.. 
ya ile harbec1emez. Fakat tak bqma. 
kalmıyacalmdan o lladar emfncltr Jd. 

Bir mtkkWtmberl R'Dllarm, .AL 
mınJar taratmduı ortaya atdmıf ~ 
lan "'prko doinı" pli.ama mubbll 
bir •'garba dolru'' plim Jadülan da 
86y)emnelı:tedir. 

Almanya Çekmloftkya U. harite 
tututtuiu anda. 8o9fet taısm ııtr1 -
nin Çek bn.rglhJ&rmdaa deıtaal tltl-
fadeye bqbyacatlan nnıbalrbk 14 -
ec!4WJOr. Bu ciheti IÖll8 varan m 

Çin - Japon 
harbi 

....,,.,., 22 (A.A.) -JllUecmm .... 
imla ...... pQülrtlbalt olu Çla 

mn.tllrl Pulroeu. TJetain demirJolu 
bo,... .Japaa batlan ....... prbe 
............. lılr JOI ...... llUlftf· 
fak dmawtar. 

Pe1dll, 22 (A.A.) - 10 la 1dtlUk bir 
QID tete kuoetl, Bopela ..nat Pa· 
tlaflll)& *- etmlltlr0 

mttldm ipret, ÇeJderin Le'blfltaa ha-ı-----------
du4und& mUblm kuvvetıeD t.op'•"'JI 
olmalarıdır. tfbd mfltebasmlv, bir 
harb wbwıda Çeklerin AJmu hu. 
dudunda. mtldafaada kalaaldanm, bu. 
na mubbll Leh huduc!undu bt bir 
taarruza glrifecelderbü ve Sot)tlt or
dusu bu and& Lehhltana taamız eat
verecefi için iki mllttefit kuvvetin 
lro1all*Ja tr.tSbat ... etmtıt olacM 

Donanmamız 
Berata .ıdeeekmlı 
Beynrtta çıkan M$avtuJahrer" guetesi 

Türk donanmasının önOmflJdekl haziran 
ayı içinde lsıro.1eriye ve Btynıtu siya-,-
ret edecelinl ~ 

ne, meeU. yeni, dahlII nı.mname)'I mu. 
süere için yum eaat 15 te toplanacü-

yade fırkası kumandanblma getirilerek -----------
Anafstalarda dOpmm)a çarpJlllUI, mt-
meke iptidasında kıtaatı fenniye ve ha
vaiye genel müfettip alarak 1919 da Jıat. 
talandılmd'n tekant olmuftur, 

1927 de cemiyeti belediye azası ve TGr 
kiye BQyOk Mllls Medltıl Buna say
lavblma aeçDmtı. 1930 da maarif vekili 
olarak 1932 de veklletten istifa etmlt ve 
Türkiye BftyQk Mtllet Medlsi Reis V&o 

kili olm111t\lr. Halen Büyük Millet Mec
lisi Hesap eıdmeni relll ve Bursa say
JavltlJnda 1Juhanmakta idi. 

Bundan baaka C. H. P. ve Tayyare i
le Km1ayda çall§IDll çok delftll, fazilet 
sahibi, yUbek bilalll progıam ve metod-
1a çabpıı klmil bir lmndı. Son anma 
kadar ı.amamm bot pçlrmehiıfn çalıJ
~ vazife apla bir mefkftreci idi. Zfyaı 
kültür Aleminin büyük bir kayıbıdır. 

Zelzeled 
gireni ere 

Ankara, 22 (TelefoDla) - KDlehlr 
.ı.ı.t dolaymlyle aıv gfıren va
tandaşlara yapılacak firdmı için dev· 
let taratmdan 500 Jtra wırl1meel 
tekarrllr etmllt1. dce verilen 30 
bin liraya ilAveten a;J.nle bu tahaiat 
Maliye Vekaleti 937 bltt:Qe9lnde ,_m.. 
den açılan bir fula konmQltur. 

Buna dair llyiha yarın lleclllte p 
rtlfWecektir. 

Aynca Ankara eehrl imar pltJJmm 
tatblld için za.rmt fstihWder dolayı. 
sile yeniden GOO bin Ura tabsi1&t ve
ri1miftir, 
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Bilmiyorum beni nasıl gördü .. Yu· 
zil vahşi manasını kaybetti, bıyık altın· 
dan cüldü ve çekildL Hizmetçilerden 
biriainin kahlcriıı ile ,Uldiliünü hatır • 
lıyorum. 

Hancının bir hareketi kısın &Wütil· 
ııii .k"lti. 

Ben ayaia kalktığım vakit. Dolore• 
sin yüzü de~iıti. Yüzüne blr korku 
maskesi takacak vakit bulabildi, köpek 
karı ı.. Hancı ortadan ailinımifti.. Ben 
bir sıçrayışta, biçak elde herifin ktıl"JI. 
sına diklmittim. Serono korktu mu • 
cabe? •. Evet, katırcı sarardı. Fakat bu· 
na raimen dövüşmeyi aeven yijit n• 
lin evlldı olduğu için başıyla göğsi.i4ne 
vurmak istedi. Fakat, darbesini savu .. 
tutdum .. Ve i§te böyle, enaeılnı blçrılı 
yerleıtirdf m.. Tıpkı bofayr boğaılıyan 
bir bofa gilretçili clıbl... Bütün afırlı· 
tnnla b·çata dayandım. Kmrcılc enae 
kölrUnUn bıçağı yuttuğunu hlli cörU • 
yoturn.. Orotpu ihtimalki btz dövil· 
ıürken aramıza atılmak iıtemi§ti, zira 
ptı, htraınn omuzu Uzerlrt!e dalga& 
nıyordu. Vurduğum blçak §alı ölüye 
çivilemiıti. Bir vuruıta onu hem pldan 
hem ıeviiden mahrum etmiıtim. Sero. 
no bir taı parçası gibi yere dliftü. Ve 
şalı da beraber aUrükledi. 

Orospunun omuzları çıplak kalmıt
tı. Bir dü.ıüye ıhaykrrryordu. Bilaen ba· 
bacığım, nMrl da haykmyordu 1. 

Papas Fernando: 
- Oilum, evlidun! ıdcdi. 
FAki kürek mahkUmu, yüzü takallQı 

etmiıı kolları gergin, yumruklar ısılalr, 
.olduğu yerde çivilenmiş kalmıştı. 

Papas elini omuzuna koyarak tekrar. 
:adı: 

- Evladım, Allah .• 
tgleılas, papasrn saznnn ketti: 
- Hıııyır, şimdi Allahtan bahsetme .. 

Yarın ~ylerıln.. .. ,..ı 
- Ol&a otlum. .• Yannl dedi. 

• • • 
f şte tıteıias günahlarını böyle itiraf 

etti. Ve böylece Tangerdeki Franıiaken 
papası Fernandonun himayesine nail 
oldu. Konsolosun teveccühünü eaasen 
kazaMU§tJ. Tabii günün birinde konso
losun ve Fransisken papr-ısının beraber 
çalışmaları yüzünden bu a:iamın umumi 
aftan istifade etmesine şaşmazsınız. 

Bu iş, kralın llıtfiyle oldu; fakat pa
pasın söylediğine bakılırsa Allahın eli 
de ite lnınp§tl. Bütün mu.tcmleke 
bııalkı bizim kahramana çiçekler hediye 
ettiler. Onun elıki lbit' kürek mahk6mu 
olduğunu ve kralın affına 1'.71k görül
dül\lnü ayni günde öğrendiler. Bu &• 

damdan ürkmek mi, yoksa onu inmek 
mi llzrm geldiğini tayin edemediler. 
Bundan beıka biklye, hota ptmiyecek 
kadmı feci ve ahllld .idi. 

lalaiu, Tan:erde almak ve Zlıfe
rinden kim almak iaıtemfycr, tıpan)'&11 
tekrar pnnek için ubınızlamyordu. 

Papu ona. bot yere, orada kahnaı. 
ıu, namuaklrane bir tekilde kallıdarlık· 
ta devam etmesini, heyret ve hasenat 
yapmaırru tekrar edip durtlu. 

Biıim kahraman, muannidane Ce· 
belüttanka balctyOf' ve itrot etmek u. 
ZUD celdiğini söylüyordu. 

- Neye itaat ediyorsun, demir bfab 
herif? dedi. 

- Allahın emrine itaat ediyonım, 

Allah, benim oraya döruııemi istiyor. 
Bu insan yaşayı1ınm düaturu, o va· 

kit ;>apaıın ,özü önünden ıeçti, tcSe
zia.n sürükliyen h:ırcketin manasını .. 
irntidadını anlamış olduğundan kuku. 
letasmı gözleri üzerine indirdi ve artık 
hir kelime bile ıöylemedi ve o günden 
İtibaren nedamet etti. Evet: Korwolos.
tan bu adamın hapis ve tevkifini iste
ınediğine nedamet etti. Bu hapis ve tev
kifi sadece bir maksat için istiyecektf: 
Günahklr ruhunun ebedi se!ameti na. 
rnınn. . • 

Hülisa, tglezias ertesi gün İspanya
J'a nıuteveccihen hareket etmek için 
.. aniye bindi, hareket için c kadar aa. 
brr11z idi ki ilk dda gemiye binen yolcu 
kendisi oldu: vatanını o· kadar özlcmit
ti ki guverteye çıktığı dakikadan itiba· 

ren cöaünü çevirip bir defa bile ~
topraklarına bakmadı. 

Gemi Ccbelüttarıka &itti; burada 
tnıil&. kalesi içeriainde kalınU yasak
tır .. Yalnı• huauai müaaade ile yirmi 
dört saat oturukoilir. ic~ziaa bu mü
Hade)'i iıtemedl, hemen o ıece Sevile 
hareket etti. Genslik ıünlerini yapdığt 
Sevile... Memleketi ıüpheai.ı değişme
mit olacaktı .. Bu acvgili ıehir, bili se. 
wn .Ui bir metres ıibi kendisini bek
liyordu. 

lıtaıyondan çıkar çıkmaz bir kahve
ye ıirdi; orada oturani··n gördü, ses

lerini lıitti, hizmetçi kadının kokusu
nu dinledi, fakat kapıaını itip içeri gi
rer girmez burasının on sene evvelki 
:neyhane olduğunu anladı. Bir erkekle, 
bir kadının Ser.ono ile Doloresin 11ıralar 
Uıerlnde oturduklarını görür gibi ol. 
du. O vakit meyhaneciye: 

- Sinyörlere prap ver, dedi, para
sını ben verecefim .. 

Herkes onu alkttladı. Bütün müş
teriler, cilrilltil ile, sandalyelerini ve 
ıyılrlannı 1Urükliyerek tezglha yak -
lafblar. 

tılezias, bardak bardak üstüne prap 
içiyor, mutfaktan &elen boğuk bir ka· 
dın ıeıini klinliyordu. Bu setı Doloresin 
ıesine çok benziyordu. lglezias yerin
den lamıldarmı:iı. Etrafını o kadının 

kokutu doldurmug gibiydi. Onu kolları 
aramda aıkarken duyduiu ayni ko. 
ku ... 

Daha, daha içtiler. tglezias liraları 

Uıt Ulte masa üzerine fırlatıyordu. Şim
di caki meyhanede clduğuna emindi . 

Doloreain •esini mutfaktan ititiyor -
du. Herkee söylüyor. gülüyor, şarkı 

çağırıyordu. Meyhaneci ideta ilahi de
nilecek pederane bir tavırla bu gürül
tüye blkim oluyor, bardakları doldu
ruyor ve \kaba kaba şakalar yapıyordu. • 

O vakit bir adam, etmer, ima bôylu, 
Wltırcı enaph bir admn, parmalrrun 
ucuyla tıluiaa'm g6fıUne dokundu .. 

iclezias, kendi kendine ''Serono., de. 
eti .• 

D\lfllndil: "Yahut ta hayır.,, belki 
de otlu ... Fakat 'kendini tutarak ve e
lilmiyerek aessiz durdu. 

KabrCJ: 
- Seni tanıyc·rum, dedi.. Sen San • 

Visan kaeabaıından tglezias'sm .• 
GWdU, ıonra ilave etti: 
- Kllrek mahkumu .. 
Ol"fldalr:iler derhal uzaklaştılar. İile

siu'ın ikram cttiil taraıbı içen birisi, 
yan boplnuı bardafı iirenir cibl m&· 

samn herine koydu. 
tıte bu dakikada tcleıias ıiiki1netle 

bıçalını çektlfi !dakikada bir ayak 1e-

1i ifittl. Kendi kendine: .. O geliyor.,, 
dedi. Ve onun pderi ISaünde dövü ... 
cefinden memnun, adı'cna hücum etti. 
Bu adam Ptrnıuttr. lillhsızdı, hlicum
dan kaçmak iıtedi .. tıleziaa'ın kamına 
kafıaiyle vurdu, fakat 1glezi'" bıçıı;.ğını 
belkemiğinin yanına yerleıtirdi ve 
murdar iHfi kesti. 

,,. . " 
On sene sonra bir gün Ci.a.nfarina a· 

dalannda. tam Kral ac:bcıitnda ıezini· 
yorduk. Bu adada bulunan iki mah· 
kUından birisi bizi ıe.zdiriyordu. Bu 
prip tablatli bir çocuktu, her ay ada. 
lard'lıki mahkumlu için küçük bir gaze
te basıyordu. 

Bot vakitlerinde Madritteki Heraldo 
pıeteline muhbirlik ediyordu. Bu 
pnç, arlradapmn oturduğu kulübenin 
anOndm geçerıken bahçesini belleyen 
adamı bana ıöstercli, 

Çiıgilerinde sefaletten ziyade ihti
raıın cölgeai olan bir yüz.. Bu bahçı
van ayaiını belinin demirine koymuş
tu ve hareketsiz Fna d.of:ru bakıyor • 
du. Gazeteci çenesinin küçük hareket
leri ile bu adamı ipret ôderek gülüyor
du. 

- Mqhur tcluiaı budur, dedi, Se· 
vilde, Faıta, aonra tekrar Scvilde 
metbur olan 1glerias.. Şimdi yeniden 
Cianfarina o:ialannda. .. 
Baıımı salladım .. Deniz mavi ve ıdüm

düzdü .. Uzerinde tek bir köpük bile yok 
tu. Gak, m:ovilikte denizle rekabet e
diyordu .• 

HABER - ~Jttam poe!9ll 

Puyer Domlnlk 

mahkumu ... 
- ltte bu ite dair bir gazetecinin 

düıiindUkleri, dedi, İgle.ıia• Allah ara
ııri:ia bir ittir .. Allah bir daire çizdi ve 
igleziaa'ın Jııtcıalda akan bir •u gibi bu 
daireden geçmesi lbnn ıeldi. Ef er 
ihtiyarlık onu bu adacıkta alıkoymazsa 
günün birinde kendiline tekrar Fasta 
rastgelirsiniz. .Oradan tekrar Sevile 
girer, bir üçüncü adam öldürür ve 
gene hurayıc:. gelir .. Bu dairenin içinden 
çıkmak ona mukaljdcr değildir. 

Gözlerimi kaldırdım. tgledas, bizden 
on adım uzakta .. Yarı açık ağ.ıı müte
kallis, kolunu cenuba doğru uzatıyor
du. 

-soN-
Ceviren: Muıaffel' ESEN 

~OlANT 

Liiaıntla Telelonlar 

- - ----. - . - .. 

ıs 
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Btcrt: 11&7- l\ebUUenel 23 ..._ .............. 
C,H 19,27 

.... llllı8a ....................... 
2.tl 11.11 H.ot 19.27 21.20 2.21 

Yutta: 
ı.tUbal ~aı ltm. 8eJo11u totaı ""'- X.Clıtar lelnı IOOtO. 'Oaktldar 

ICID: IOOaa. 
Y..utlr, Batuter. llebtt. Tarab11t BIJlkdht.Ptaerbabee, Kaqdllll. Eren. 

HJ, Kartal. Btblltada. Be,Wt. lm'lu. ltıub. lota& Ttlefu ......... IDllDU• 
runa Janıın d....- klftdlr. 

RMıı ıttaıı..tc anı 
Denlı • ,. it. .M 
Benııl hlelh ıı• Galatı,. ..... hlelh tOOIO. 
Sıhhi lmdıdt 44tN. lllddehmamllttı lnlO. Bmnl791111Qdllrl11Gı IC!&2. 
EJektrUt $lrketl: &e,cıllaı "iti • latanb\al: Mı71. 
Sular: ldlnalt ..,.., 4'713. Betlk ... t 40HL Ctbalt: tom. Nunaoamı. 

.ı,.: llJOL C.U•r • Xıdaklıt -.ona.· 
Ha ...... ı hla•h Ml!l. ICadıNrı I07M. Btıollut Uld. 

T ahi OtoMoWli ldemelı iP,. 
JSe>'olla clbeth 4MM. ...,_. elhtth M. ıoı. Kac1ık&7 ciheti: ICMC7, 

Deniayollan 
lstaabGl tonttlill ı D'HL XanNıı cun. 
Mudanyayı: Pazar, Sah, Per,embe, Cuma RDnletf saat S,!O <!ı Tophane 

rıhtımından. 
Karabipya: Salı •• Cuma ıınleri utt 19 da 1'opbeae :rıbtımuıdall kalkar. 

ve Tekirdağ, Mi.ırefte, Erdek, $ark~y fskelelcrioe uirıyarak Karabigaya nrır. 
Akdeniz ;postası: Yarın saat 17 de hareket ed~cek olan vapur~ Upseki, Ge. 

Ubolu, Canak1talt, lmN>r., Boıc1ttla, Kütt\kkuyu. Etlrtmlt 'te Buthanlyeye uArı
rank Ayvallla sldeeektlr. 

J\nodeııit postası: Yırın Mat ı:ı de hareket tdecet olın ._.pur; Zoapldak, ı
neholu, Sinop, Gereze, Samsun, Fatsa, Ordu Gireson, Tirebolu, G6rtlı ve TrU. 
zona ulnıdıktan sonra Rize:re afdecektir. 

M';r.eler 
Ayasofya, !\oma - !iHıns, Vunan uerletl ~e C\nfll ltısılc, Askeri Mllze n 

ıarnıflar, Ticaret ve Sanayi Mültll, Sıhhi Müze: 
l811 •tllekt lw#ln a..ı 10 naıı 1t )a kadaf atlttır.)' 
TGrk -.. ta1llD ekl'\etl alaellı ftaa..-siden b-.O btrltln saat 10 la& 18 71 

kadar ve Cuma glinleri 16 dan l? ye kadar açıktır. 
ToPhlaı llGrdlt •tr11n llll 13 den lt ya kldtr ıet,tir. 

Memleket Dqi Denia Selerlai 
Romanya ..apnrlatı! Oımutesi ,Onlerl 13 de KlbtetteeY~: Sih dnteri ıs i:!ı 

Pire, 8ef1'uı. l*•DdtrlJL 
ltalyan vapurtaru CUma dalerl aaat 10 da Pire, Brendizl, Yene4lk, 1\iıelte. 

Avrupa Hath 
Sirkeci UtaQOn JılWGrlGlll Telefon 23079 
Semplon ekspresl bertlln Sirkeciden saat 22 de kalkar ve ATJ'UPa'1an ıelınl 

saat 7,25 le Slrtectye Yn\ıtt.allıt edet. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de ıellr. 
Edime postasu Herciln Hal~ de hareket eder, 10,33 Cle pllr. 

Anadolu Hattı 
Herwtın hareket tdd Şinl4erıdlhrlır: 
Saat 8 de Konya, 9 da Allnrtı. lS,tS tie Diyartiakır n Samsun. 15,30 da 

Eskifehlr, 19,lO da Ankartı ekaJM"t&i, to de Adapaun. 
Bu trenlerden uat 9 da ba,.ktt dell Aftlllrt .. alateliU l'uirleil, Cattamba 

Te Cuma ,Gnleri Haleb ..,. Musalı 'har sefer etmektedir. 
M'ONAKASA tLANLARI: • 
P.T.T. idaresi için 75 ton 40x40 ebldtnt!a U nurbll demir bı>alı 'tatflı ek

sitmele konulmllfhn'. lhbanamea btdell 13600 Ura olıD H lk.ıltrat 2' trıayıs 
perşembe ıtınn &Hl S de Aabrada P.T.T. UIHM alldlltlillQradt Nalaolktır. ~ 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
• Fransa ile ltal)ra arasındaki iktisttn bttlt bıf ltdt. 
• M•caristanda bulanan ~talya kralı Pe, leden ayrıldı. 

SiNEMA VE TİYATRO 

REYOt:l~U 

lfelek 
lpelt 

Sn ray 

Sümer 

Allrarar 
Snlcarua 
Kurtııluı 

ISTANBOL 

A:nk 

Alemdar 

FeNlh 

l(ADIKôY 
HALB 

: Ali baba, Bora 
: Mihracenin t&ıdes1, Hint 

meaan 
: Mihracenin t6zdesl, Hint 

mezarı 

: Demir adam, Çıgan melo 
disl 

ı Denlı korsanları 
: Kasırıa, )'llltan puseler, 
: Ateş kralitesi, Arın ile 

Kanber, 

:: P'ofıın klodfna, YOrOren 
kalı, 

1 Kml rahip, VoJsa mah. 
kCimlan, 

l 'Beyaz alhların intikamı 

: Jılfhncenln l&ldlal • 

• • • 
Tiyatrolar: 

SEHZADEBA$1 
TURAN TIY A TROSU 
Halk aanatkln Napd 
ve arkadqlan Mit"•. 
Pencef nriyeıesi NL 
KAH MEMURU kome. 
df 3 perde dana, solo 

ıstanbul 
21 MAYIS - 1GS8 PAZARTESİ 

18,30 plikla dans musikisi, 19,15 Ba:rın 
Nine (ocuklara masal, 19,SS borSl haber. 
lerl, 20 Rıfat '" arkadatlan t1&rafındnn 
Türk musikisi Ti halk prkılan, 20,46 ha'fa 
raporu, 20,48 Omer Rıza tarafmdan arap
ça s6yleT, 21 fasıl saz heyeti: İbrahim 'Ve 
arkadafları taraf:ndan (saıt l)'nn) 21,45 
orkestra, 22,15 ajans haberleri, 22,50 pliık 
Ja aoloJıır, or>era ve operet parçaları, 22,50 
son haberler ve ertesi sünün programı 23 
son. 

Klrahk veya satılık 
hane 

Uo tatta 8 oda, aarnıc, tulumbalı kpya, 
bahçesi, istaayona clnr, tren siizergAbı, 
havadar Te llarmar&!'I nazırdır. 

Kadırga: Talebeuurdu karıısında 49 No. 

Gizli pamuk 
harbi 

Tİ F O B İ L -ı Halk ıecesi Joeala:~~~. her yer 20, pa. 
radf 10 turuttur. 

Dı. Ihsan Samı 
l ito ve paratıfohastılıklarına tılt• 

Deterll mlten:lm b&7 Hamdi 
Varotluııun Aııtuaıı Zltkadau dl· 
llml&• oenrdlll bu eeer buginkü 
dlllı1a hadlaelertnln kaJDakları

na yarabilmek Jotn okunması şart 
olaıı b&f}ıca kitaplardan biridir. 
Din 'H Yann tercllme ktllllyatJn. 
dan 85 lnctal olarak oıJrtr. Her ki· 
taPeıda bulunur. 

mamai için ağızdan aiının ıifo haı> ıl- Birinci 11ml Operat.Br 
landır. lliç rahatsızlık vermez. Jfeı Or. CA FRR TA YV AR 

kes alabilir. Kutuıu SS Kr. Umumi cerrahi w sinir, dimal eetetJk 

Ke:epfr 
Şişlide Boıkurt caddesinde 6 No. h An. 

aaJdo ııpıırtırnanınııı yarısı 24/5/938 salı 
ıilnu su:ıı t4 de açık artınna ile ,.e dılrr 
)81"1:<1 da doğrudan doğruya ıııutnsaı ntı 

lırofından satılacağından fazla malumat 
istlycnlerin 24 Nisan 938 tarihli Cumhu • 
riyet gazetesinin 11 inci sayfasındaki res. 
nıt il!ını okumaları ve Galatada IzmirJioıl
lıı hanında 11 No. lı a\'Ukat yazıhanesine 
müracaat etmeleri. (V. P. 112261 

cerrahisi mGtebassıa 
PARIS TIP FAKOLTES! S. 

ASiSTANI 
Eıblc, kadm amellyatlan, dimal 

estetik ''yOI., meme. bnn buruluk· 
lulu ft aıençlik ameliyatı" 

(Nisaiye ve dolum mGtehassısı) 

:::::

1

" MICCI 111 
Olleden tonra Dcnıtlidir. Tel 44M6 

Hrvo~hı Pı\rm~k~apı. Rumeli han. 1. 



lngillereae yapılan bir motosjkze·ı yarışınaa, motosikletçiler insanı Tıayre'tte bı· 
takan mımaralar göstermişlerdir: 

Bmadaki resimlerde görüldüğü gibi, bir motosikletli, bir arabanın üzerinden a
yakta dtlrarak köprü teşkil eden arkadaşlarının arasından süratle atlayarak geç
miştir. i\y1ıi motosikletli, biraz daha az sü ratte giden diğer bir motosikletin üzerin· 
den uçarak aşmı.ştır. 

~ 

lbJJç şehDır aıırasolfil<dla 

Atletizm müsabakaları 

• 

_... Baştar.af ı 9 uııcuda 
5000 METRE: . 
1 - Artan (İstanbul) 
2 - Mustafa (Ankara). 
DİSK ATMA: 
1 - Yavru (İstanbul): 37,70 
2_ - Sava (İstanbul)', 
200 METRE: 
1 - Gören '(Istanbul) 23, -

DOKTOR 

Kemal Uzsan 
Operatör· Üroloğ 

Galata - Karaköy. Abdullali ef. 
lokantası ka.rşısmda Galiçi Han 

Hergün 1.5 den 20 ye kadar 
Telefon: 41!~5 

Diş Doktoru 

Necati PAKŞi 
Hastalarım hergÜD sabah 188t 

10 dan aktam 19 a kadar kabul eder, 

Salı ve cama günleri saat 14 ten 
18 e kadar parasızdır. 

Adres: Karaköy Tünel meydanı, 
Tersane caddesi baımda No. 1/2 

Göz hekimi 
Dı.Muıat RamiAydın 
MuayenehanesinJ 1"aks1m. Ta limane 
l'arlaba§l Cad. URFA Apt. nma 

aakletmJetlr, Tel: 4Ui53 
PC17.ardan maada hergün: Oğleden 

ıonra saat ikiden altJya kadar 

2 - Muzaffer .(Istanbul>: 24 - .., 
UÇ ADIM: 
1 - Abdürrahman '(Ankara) 13,72 
2 - Fethi (Ankara)ı 13,42 
400X4 BAYRAK: 
1 - İstanbul takımı '(Galip, Recep, 

Cemal, Görenr derece: 3,35,6 
2 - :Ankara takımı 
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ÇOCUKLARINIZ ÇıN 

En güzel bir kitap ' 

Türk ikizleri 

,. 

• Çocuk Esirgeme Kurumunun 
vaktile bir aile kiltUphanesl ola. 
rak ba.stırdılJ lklzler serisinde 
duyduğunuz bu eksikliği bu gU. 
zel ve reslmll bll)'tlk bikAye kita

bı ile doldarulmuş buluyoruz. 

• KültUr tfalianlrğı eseri tetkik 
etmiş, ilk okul çağındaki çocuk~ 

lar tein faydalı eser olduğunu tas
dik etmiştir, 

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Flatr 60 kuruş; 
posta lcfn 4: kuruş na.ve ediniz • 

~esnmnn 
aç· Silahşorlar 

un uıımunnınmuumnnu am nmnııınumnnımuım 111ın1111U1t11Qlf1 

Bu kuponu kesip 
saklayınız 25 

p MAYIS -193~ 

Maı<dIU<en ~önc0ınuın nç ylblızltlı 

Maymun iştahlı 
biryıldız! 

_... Baştarafı 7 incide 
Viviyan Romans ise, hasta bir an. 

nenin kızıdır. Babasının kim olduğu 
hakkında en ufak bir fikri bile yok. .. 
Genç yaşta çalışmaya mecbur olmuş. 
Daha 12 yaşındayken Liyon civarında 
alçıdan küçük heykeller yapmıya baş_ 
lamış. Birkaç sene sonra Parise gel
miş, bir taraftan çalışmış, bir taraf
tan da Rogononi tiyatro mektebine 
~cvam etmiş. Bir müddet de manken
lik etmiş. 

1931 senesi güzellik müsabakasın. 
da Paris güzeli seçilmiş, Ampir sah
nesi üzerinde aktrislik etmiş. Tek bir 
kelimeyle yapmadığı iş, girmediği 
meslek kalmamış. Nıhayet film çevir. 
meye başlamış. Ufaktefek muvaffakı
yetleri olmuş. Nihayette "Bay Viktor 
ismindeki adanı .. filminde tam bir mu· 
vaffakıyet kazanmış ... 

Muharrir buna da ayni suali soru
yor: 

- Başka bir film çevirecek misiniz? 
- Film çevirmek için yapılacak 

teklifi reddetmek fikrinde değilim ... 
Artık meslek değiştirmekten bıktım .•• 
Hayatımı kazanabilmek, bir lokma 
ekmek bulmak için çalmadığım kapı 

kalmadı. On yaşındayken hırsızlık et
tim, yalan söyledim. Bana piç diyen_ 
lere diş biledim. Tenhada yakalayın
ca döğdüm. Rogononi mektebinde ço. 
cukluğumun en temiz günlerini yaşa. 
dun. Resimde, musikide, jimnastikte 
çok kuvvetliydim. li'akat başka ders· 
lerde çalışkan bir talebe olamadım. 

Heykellerimi kimse beğenmedi. "Çok 

,. 

sırıtıyorsun!" diye mankenlikten ÇI· 

kardılar .. Hayatı bu kadar talihsizlik
lerle dolu olan bir kız, günün birinde 
yarını düşünmeden yaşamak imkanı. 

nı bulursa sevinmez mi ... Sinema şir
ketleri bana para verdikçe film çevir .. 
mekten vazgeçecek değilim.. 

- Son çevirdiğiniz filmdeki rolü 
beğeniyor musunuz? 

- Hiç de beğenmiyorum .• Bir defa 
bu rol temayüllerine hiç uygun gelmi
yor. Fakat ben beğenmiyorum diye 

kadın asil değilse bile mtıliakKaK zengin
~L , 

• 1938 senesinin en güzel renkli filmi 
''altın harbi., im.iş. Bugünlerde Pariste 
gösterilmekte olan bu film mevzuunu 
1880 senesinde Kalifomiyada altın arı-

yanların maceralarından alıyor. Filinin 

koca bir barajın yıkılınasnı gösteren çok 
heyecanlı ve masraflı bir safhası vardır. 

para getirecek bir teklifi reddedemez- !•••••••••••• •-.. 
dim ... !ster istemez oynadım. Filmi 
seyrederken filmde bile olsa yaptıkla
rrmdan adeta utandım. 

- Demek bir gün evlenirseniz? 
- Evet, bir gün evlenirsem koca -

ma çok sadık kalacağım. Madlenin 
filmdeki rolüne benziyen bir ev kadı_ 
nı olmak hayatta çok hoşuma. gider. 

• Holh'Utda yaşıyan yıldızlar arasın

da en uzun tırnaklısı Çinli yıldız Anne 

DOKTO~ 
Necae ltfn Atasagun 

Her r11Jı aabahlan sekiz buçuğa 
alıcpmlan 17 den 20 ye kadar Ulc 
U tayyare apartmaıılan ikinci daire 

17 numarada haata1anm kabul eder. 
Cumarteai etınıcri 14 den 20 ye b 
dar bastalarmı par.mz, lturuDt Ha 

ber okuyuculanm C!akupon muka· 
bilinde muavene eder. Tt>lef: 2;~953 

Mey Vong'dur. Bu yıldızın tırnaklan ta- 111•••••••••---• 
marn altı santimetre uzunluğundadır. 

Yrldız tırnaklarının kırılmaması için al
tın mahfazalar kullanıyor. Bu uzun tır· 

naklarm sebebini soran bir gazeteciye 
Çinli sanatkar ''bizim memleketimizde 

uzun tırnaklar asalet alametidir., demiş
tir, bunu çok tabii gönnek lAzımgelir. 

Çünkü bu kadar uzan tırnaklı bir kadın 
evinde tabiatile hiç bir iş göremez. E-

vinin işlerini başkalarına gördürebilen 

r·or. ı:r;.; Ka;;:ı 
i!H Röntken Mütehassın ğ 
_ Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7

1
. 

İ ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-
H conker sokakta Aslaner apart:nnan h No. 8-10 
·==~=---•m::.:a 
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1 Türkiye Kızllay Cemiyetinden: 
çadır bezi mübayaası 

Kmlay Cemiyetince yaptmlacak çadırlar için Ubumu olup lstanbul sa-
11 deposundaki prtnamede yanlı evsafı hail 

100.000 metre çadır bezi 
•tın lllmacalmdan allkadarlann ~5-938 puartesi günü saat 15 e kadar 

epo dh'ektGrlOIOne mOracaatlan. 1 -------------------
Denizbank 

Istanbul şubesi müdürlüğünden: 
Satışa ~en talibi ıuhur etmiyen Yalova kaplıcalarmdaki eski e 

lektrik tesmtma ait motör, dinamo, akümOlAtör ve buz makineleri yeniden 
pazarlıkla satıhla çıkanlmı3tır. Pazarlık 30 mayıs 38 günü saat on be3te De
nizbank Materyel Dairesi reisliğinde yaptlacakttr. 

Satılacak parçalarm müfredatlı listesi ve satışa ait mukavele projesi Ma
teryel Dairesi reislilinden param olarak almabilir. Pazarlıia girmek istiyen
ler. puarbk 11atinden evvel Denizbank veznesine bin yetmig liralık teminat 
yatıratlk puarbk saatinde Materyel dairesi reisliiine müracaat etmelidirler. 

-
ltttanbııl Beledi"esi ilanları 

Karaaiaç mnes.-atJ pay mabaııt a hırlannda bir sene zarfında birikecek küb
relerin eatJlman açık vttırmaya konulmuetur. Buna 300 lira bedel tahmin edil
mfttir. Şartnamesi levumı müdürlOlünde g6rillebilir. istekliler 2490 No. 1ı kanun
da yanh vesılta ve 22 Ura 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
25-5-938 çarpmba günQ saat 14 de Daimi EncOmende bulunmalıdırlar (2688) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

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

-_ - _.....:::_~-- - -- ____ - -- - ---- -- _;_-:::. :- - - ~- . ---- -:.: __ .:....:_ -- -- --___ - ------ - ---- - -=-~~-::-~~--=:-_:_--__ - ---=-= - - ~-:.----=--=---_---
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--------------------------------..-------------------------PORTRE 
Tekrar, kına1m her rece, odacıaı u;. 

belin refakatinde cktili küçük eve 
avdet ediyoruz •• 

Kral, o kadar ıarlp bir tekilde bat
lamıı olan afk maıtelQSln& devam edi· 
yor ve JWyet, bUtlln cayret ve dikkati. 
ne rafaMD, hqmetli ltılwn kalbinde 
tenkJd edip etmellltnl bU tUtlQ anla· 
)'&mlfOr· 

Blsnt Lal de. bansl Jt-. itut etti· 
llnl 18y1eyemeıdi. 

HllDtD Jaer cece c:ra,a celi:por, faJl!Wt 
!)undan hiç bir RYk duymuyor ve hatta 
buan ceJditlne esef dahi ediyor. 

Euarencb talimatlara itaat ettiii an· 
lqı1aıı LabeJ, krala beklendlfinl nıW. 
alp bir fMllde hatırlatmak için bir çok 
def.W-, bUtUn diplomulaini kullanmak 

llled>uriyetinde kahmttı. Gent bir çok 
defalar, Odacı, kraldan emir almoı&tı dahi 
lü%Um ı6nneden, lrilçUk eve 'Cirit ba
sırlıkJannı yapmıftı. 

Eter bunlar olmuaydı. kontee. dü 
Bani eberiya karan botu botuna bek
lt11llı olurdu. E:l=-n, nıahcup ve karar· 
11ıa mbacmm tOliri altında kalan nt. 
1Ubnda da aöylemif olduluzmu veç· 
hile, oraya pek te iateıniyerek gidiyor
du. 

Pa!rat kral. aJıtkaıı1ık veya zef ne. 
tioeat oıa.- oraya citmelde beraber. 
bu nııQnuebetini cfsH tutmak için ton 
derece ihtiyatlı hareket etmif ve, o sa· 

•na kadar, kendisini açık bir tekilde 
ktıçQk H'C CÖtUnnek maJmadiyle yapı• 
1-ıı btlttbı tepbbUaleri bota çıkanmt
tı. 

de iti hakkında endige duymuın.a da 
sebep yoktu. 

Kral küçük eve geldiği zaa:anlar, aırf 
bir nezaket eseri olarak, can ıılıcntrsı· 
nı .g&tenniyordu. 

Falr..t kontes te onun \berinde garip 
bir ta§ııtrcı tcsbirde ,bulunuyordu • 

Kralın her kadın karfısmda ıöıter· 
tUli nualcet bu tesbirle Jranıınca ,mil. 
nuebet aha apkane, daha canb, daha 
taınimt bir hal alıyordu. 

Bunun neticnl olarak ta, Jülyet, kra· 
lın merinde lnanıetle bir teür yaptıtı 
ıebabzna kapılıyordu. 

Bu dütilnce bir hataydı ve bu h:lta 
yalnız kendisi için değil, fakat onu tah· 
rilc edenler için de meı'um olabilirdi. 

Kral, umumiyet itibariyle "'1 nnde
vulanndan döndüğü zamanlar, biltiln 
mevcudiyetiyle Janr diltUnilyor ve ne
dametle vicdan aıabrna benzer bir ıey 
duyuyordu. Ptı~at o zaman, zabitlerin· 
den birisinin ıarlf ve vakur hayalini cıs. 
rllyo:- ve bunun Uzerlne sevdiği kadının 
hatırası silinerek bunun yerine müthit 
bir lrıüançlrk ve hiddet kaim cluyordu. 

Kontes dil Barrlyt tekrar buldufu
mu.ı raman, o, birinci kattaki salon •· 
tölyede ,hmU.ı tamamlanmakta otan bir 
portre anlinde oturuyordu. 

Bu po:-tre on be§inci Lftiyi teman e. 
diyordu ve JUlyet bunu bi.ınt, aldın • 
dan yaparak, hep onu dUtUndUfünil 
krala c6ıtermek suretiyle onun kalbini 
lcuanma kistiyordu. 

Portre, ıehparun mcrinde ve genç 
kadının önünde duruyordu. Fakat bo· 
yal•da fırçalar lakayt bir telrllde yer. 
lerde atirünüyordu. 

Konteaio dUleri ~erinde büyük bir 
karton " kartonun üzerinde de beyaz 
bU ldpt vardı; ıenç kadJn mevcut ol· 
mıyın bir nıodele bakıyonnuı slbi ıö> 
lerinl UW bir noktaya dikiyor, IODra. 
kurıun kalemiyle bu beyu kllıt ilsen. 
ne bir resim, bir portre yapıyordu. Pa· 

MARKiZ DÖ POMPADUR 

rinde kat'i kararlannı vermesini intaç 
cttlrmifti. 

D'Etyola o zamana kadar faılo ehem
miyet vermeyen mösyö Jale, bu adamın 
ne korkunç bir mahlQk olduğunu da 
]an n afzıntbn duymuı ve bundan eoo
ra ona ehemmiyet vereceğini kendi 
kendine aöylemiıti. 
· Genç kadın d'Etyolla, hangi korkunç 
tazyik karpıuıda evlenmek mecburi -
yetinde kaldığını da bu uyıklamnları 

esnasında söylemiı ve mötyö Jak bö1" 
lece, d'Etyolun, Tumemin bayatını 

tehlikeye ıokan llbteklrhjmı öğren -
mitti. 

Mhye Jakm bu ehemmiyetli ütut· 
tu ne auretle iatifade ettiğini ve Ber
niyi Turnem nezdine naaıl ıönderdiği
ni ıae, karilerimiz biliyorlar. 

Da Beml Janın babuına anlattığı 

ıeylcrle onun itimadını kazanmıt ve 
yaptılı nasihat ve tavwiyelerle, onu 
d'Etyolun her hareketini cözden ka
çnmıyacak, pyri fUUri bir casuı hali
ne getinnifti. 

Dö Beml, böylece, Turnem vurtuile 
]anın kocaaunn her tavır ve hareketini 
ö&renmek itini temin etmiıti. Çünkü 
mlSsy5 Jak, projelerini sekteye ıığratil· 
tak kabiliyette olduğunu anlamağa l:ırş. 
ladılt bu adamın ne yaptıfnu ve ne 
yapmak lıtedf tini 8frenmeyi faydalı 

bulmU§tu. 
Anlattıirmız bu hldiaelerin muhtelif 

sathaltcından blrialndeJdl ld, madam 
d'Etyolu tedavi için atellcele cetbedil
mtı olan doktora tefabt eden hademe 
LUberıle kent ~U Bani, kapının efi~ 
de, .arhot bir vuiyette olan Noe tara
fından bir rUy<daymrı gibi duyulan bir 
müktlomede bulunmak tedbinizliğini 
ı&tennlflerdi. 

Vikont d' Apremon yani • gizli hade
melik iaıniyle - Lllben can ukmtıaı 

içinde, iaml haatan yüksek ıeale zikre
decek kadar kendisini unutmuıtu. Hal
buld, mq'um bir teadUf eaeri olarak, 

koca bir ıtın içinlde on kifinin bile geç
miyeceğl bu daracık eokıiMta, tam bu 
esnada bir aarhot bulunuyordu. MCS.yö 
Jakm, madam d'Etyol baklanda kat't 
bir ketumiydt mubafua edilmesi huıu
sunda verdiği emre rağmen böyle bir 
tedbinizllkte bulunup meaeleyi duyur
ndc, korlnanç blr felaket demekti 1 • 

Bu tedbiniılikterı dolayı kemli ken· 
dine fena halde krzaıı Lüben, bütün ge
ce uyumamııtı. Samoıun hiç bir ıey 
duymadığı, biç bir teY anlamadıjmı, 

aıaiı y~an. muhıkbk gibiydi. Palıtıt 
ne de olu, Lüben bu hatasını blr türlü 
kendiaine aff edemiyot'dU. 

Eter möayö Jak bwıu duysa Lübe
nin hali dumandı. Her ne bahasına o
lursa olauıı bu affedilmez hatayı, mü
temadi bir gözetleme ve dikkatle tamir 
etmek llmnd1. 

Hademe, bu diltünceyle, ertesi sabah 
erkenden apğıya inmit ve kapının ar
kasında yer alarak. küçük tarassut de
liğinden drpmını eözetlemeğe bafla
mııtı. 

Lübenin maksadı gayet basitti; JÖY· 
le diltünUyor:iu: 

- Eğer o S:ChOf, hakiki bir sarhoı 
idiyse ve buralarda bir tesadüf eseri o
larak gelmit idiyse, gayri tabii hiç bir 
ıey gönniyeceğim muhakkakiır .. Yok, 
eğer bu adam sahte ve yahut ta haki
la:~en sarhoı elup söylenen ıeylerden 
bir kaç kelime duymupa ve meıeleyi 

iyice anlamak isterse, gelip buralarda 
dotapcağı da ımıhakkaktır. O zaman 
onu g8recek, onu tıMıyaıeağtm.. Ve ya
pılacak iti ~a g8re lrararlaıtıracağım. 

Bu dUtUnce oldukça makuldü ve ni
tekim ide Lübenin beklediği şey de vu

ku buldu. 
Bir nç saatlik sabırlı ve muannit bir 

beklemedm sonra Krebiyenla Noe ka
pmm anUnde durmuflardı. 

Lliben. Noeyi tanıyamadı. Onu kı
ranlık içinde §Öyle böyle göıtrÜ§tÜ. 

Diğer taraftan ,.trin de ona bqka bir 



Güzelliği ezeli bir bahar gibi 
muhafaza eden bir iksirdir 

iN A 
• 

GRiP NEZLE NEVRAL..Jl 
BAŞ ve DiŞ 

AGRILARI ARTRiTiZM 

Rı~Yo li n 
Oksürenlere ve KATRAN 

gögils nezlelerine HAKKI EKREM 

Ağız hmssıh • 
hasının en bi -
rinci 
Dişlerin 

lamlığım, 

şartıdır .. 
sağ -
gü -

zelliğini, par -
laklığmı temin 
ve idame eder. 
Günde iki de -
fa onunla frr • 
çalanan dişler 

ve diş etleri 
bütün mikrop -
lardan masun 
kalır, a&rı:z, da 
bulaşık hasta -
Iıklardan ko • 
runmuş olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

On binlerce kişi gibi siz de kul· 11 
Jammz memnun olacaksınız. tııt'\'c1~ 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

HOROZ markasm.- dikkat. ~\~~ 

o~~ç: Mi DE 
""'"'~ 

Ek•lllk, şı,klnllk ve yanmalarını 

giderir. Ağızdaki kokuyu, tatstzlığr ve dilinizdeki paslı
hğı defe-ter. Mide ve barsaklan alı§tmnaz. İ§tiharuzı ve 
sıhhatinizt düzeltir. 
Son derece teksif cidilmi!J bir tuz olmakla müşabih isim
lileri ve ta.klitleri israrla reddediniz. 

• 1 iKTiDAR~-

ve B IE L G lE V/ ş E K L n Gi n N IE KARŞI 

Daima Radyolin 
-----·-------
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elbise: giydirdiği de malılmdur. 
Buncbn başka Krebiyon, bu kapıdan 

mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaı
mak tedbirini göstermiı ve tanınmasın
dan korktuğu Noeyi de alelacele sürük
leyip götürmüıtü. 

• Fakat maatteessüf bu tedbidi çıkıp 
&itme keyfiyeti, çok geç vukubulımuı
tu. Kapının arlıasın.da duran hademe 
onları görmüş, ve bütün ihtiyatı esasen 
uyanık bulunduğu için, onlan gözden 
kaçırmamıştr. 

Gene maatteessüf, oturduğu taıx, kı
rık kapı tokmağım tanıyan ve elbise • 
sinin gı;~fonunu yerde bulan Nocnin 
hayret nidalariyle, çehresindeki çok 

manalı ifadeler, onun geceki ac.rhoş ol
~uğu ve gece duyduğu sözlerin mahi
yetini anlamak üzere biı: arkadaşiyle 

beraber buraya geldiği hususun&, Lü
bende Ocatiyyen ıüpıhe bmilanadr. 

Lüben hem gözetlemesine devam e
diyor, hem de ne yapacağını kendi ken
dine soruyor, fakat hiç bir §ey bulaım
yondu. 

Bu aralrk geceki sarhof teknrıc kapı
nın önünden ge!l;iyor ve §Üphesiz, gel
diği yere dünüyo~du; arkadaşına gelin
ce, Lüben, onun karııdaki küçük ~y
hancye girdiğini gördü ve bunun üze
rine dudaklannda memnuniyet ifade e
den bir tebessüm belirdi. 

· Lüben derhal kapıcbı ayrıldı, üst 
kata çıkan bısamaklan !dörder dörder 
tırmandı, daha yuklzırrya tavan araııma 
kadar çıktr~ büyük bir ihtiyatla pencere
ye yaklaştı ve cebinden çıkardığı :küçük 
bir alete üflemek suretiyle çok garip 
bir ses duyurduktan sonra bekledi. 

Biraz sonra, karşıdaki evden gelen 
ayni garip ses onun kulaklarına vardı. 

ıBunun üzerine Lüben, pencereden 
ayrıldı ve, şüphesiz ehemmiyetli bir iı 
ı<>rmüş olacaktı ki, kendisinden mem
nuıı göründü. Sonra, bir köşeye otur
du ve düşüıuneğe !başladı • 

Lüben de ıüphesiz fazla buluı kabl· 
liyeti yoktu. ve ypılıut ta yapmak iste • 
diği iı çok ıgıüçtür, çünkü bir çeyrek 
saat aonra, hiç bir fey bulamadan aya
ğa kalkmıştı; nihayet bütün cesaretini 
topladı ve aıağıya inerek doğru ef cn
disinin, yani mösyö Jakın karııama çık· 
tr. 

Lüben mafevkinin önünde diz çöktll 
ve büyük bir samimiyet ve dürüstlükle 
bütün hatasmı itiraf ederek, tabii ı ha· 
ta11nı tamir etmek için eabahtanbcri 
gördüğü iti de anlattr. 

Uyandıracağı hiddetten ve göreceği 

müthiş eczadan dehşet içinde blmı§ o
lan betbaht Lüben her §eyi ifşa etmek
ten ba~a bir çare bulamamışa. 

Ve başını önüne doğru eğmiı olduğu 
halde meseleyi anlattığı bu sırada, e
fendisinin kendisine ı.tfettiğ korkunç 

nazarlarla, ince ve aristokratik parmak
lar:rnın koltuğun kollukları üzerintie ta
kallus ediıini görseydi, muhakkak ki 
dehşeti bir kat daha artlJCaktr. 

Fakat o kunuıurken mösyö Jak da 
düşünüyordu ve bu madunun budalaca 
ihtiyatsızlığma denınen lanet ettikten 
sonra, çabucak hakikızıtleri olduğu gibi 
kabul etti ve planını hazırladı • 

Bunun içindir ki, Lüben sözünü bitir
diği zaman, beklediği korkunç tekldir ve 
ceza yerine, gayet tatlı bir sesle soru
lan !JU 6Ulle karşılattı: 

- Karpdakilere haber vermeği dü
§Ündünliz mil, oğlum?. 

- FRet • monsenyör, adam meyhane
ye girdiği andan itibaren 'tllkip edil • 
mektedir. Bir tek sözü, bir tek hareke
ti gözümüzden kaçmıyacaktır. Dışarıya 

çıktığı zaıma.n da takip edilecek ve biz, 
onun kim olduğunu, nerede, ikamet et
tiğini ve cliDde mevcut imki.nlan öğre
neceğiz. 

- Pekala, oğlum· mükemmel 1 Ayağa 
kalkın. · ırrA , , ~ . .ı ~ , ı 

Bütün lN milddet mrfmda dizlCTi il· 
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------------------------------~------------------------------'nrinde kalmış olan Lüben, doğrularak, 
rüya görüp görmediğini keındi kendine 
ıordu. 

Mösyö Jak devam etti: 
- Oğlum, aizi ciddi :bir tekilde cc

~alandırmam lizımdı, çünkü siz.. kat'i 
emirlerime rağmen .• çok büyük bir ka
~ahat iıtediniz. Fakat hu kabaiıatin 

affı da var .. Esasen sizin Jamiınl neda
mctiniz, kabahatinizi derhal, açıkça 

itiraf edişiniz, beni sizi affa icbar edi
yor .. Binaenaleyh gidebilirsiniz oğlum •. 
Bu defalık, aifedildiniz.. Fakat .. 

Ve mösyö Jak, tehditten daha kor· 
k:.ınç bir tatlılık ve soğuk kanhhk1a ila
ve etti: 

- Fakat bir daha kabeıhat işlemeyin 1 
Haydi gidin f •• Düıünmeğe ihtiyacım 
' var .. 

' Lüben, hiç te beklemediği bu Alice
naplıktan hayretler içinde kalımı bir 
halde, büyük bir sevinçle dışanya çık

tı ve ileride diline dikkat ederek, bu 
hatasını körü körüne itııat ve sadakat
le ödemeğe karar verdi. 

. Bir müddet sonra, sarih talimat al
mış olan hizmetçi krzı ilaç almak üzere, 
hiç te gizlenmeğe lüzum görmeden !dı
şarıya çıkmış ve dükkana giderek ec
zacıya, go:ip ve hususi bir şekilde kat
lanmış bir kağıdı uzatmıştı. 

Bu kağıtta, teşkilatın taraftarlann
dan olan eczacıyı<) bazı talimat veriliyor
du. Eczacı bunlı<Jrı okuduktan sonra, 
kağıdı gC'l'lÇ kızın önünde yakarak şöyle 
dedi. 

- Emirleri harfi harfine yerine geti
rileceğini söyleyin .. 

Hizmct!l;i kız eve döndü ve Krebiy.cn 
ecza dükkanından henüz aynlmıştı ki, 
mösyö Jak iki rapor aldr. Bu raorlar • 
dan biri eczacıdan, diğeri de meyhc.ıe 
sahibinden geliyordu ve her ilcisi de 
§airin sözleriyle tavır ve hareketleri 
hakkında mufassal malumat veriyorlar
dı. 

Ayni akşam da diğer bir repor, mösyö 
Jaka, Krebiyonla Noc Puauonun isim
lerini, ne~e ikamet ettiklerini Vena.
ya ne zaman geldiklerini ve o zaman· 
danberi ne yaptıklannı bildiriyordu. 
Şairin Berryeye yaptığı .ziyaret de bu
rada zikrediliyordu. 

Mösyö Jak, deıiıal dö Bcrniyi çaitrt· 
mış ve ona bazı talimat vermitti. 

Hemen ayni akşam dö Bemi, ona 
Krebiyonun polis müdliriyle yaptığı gö
rüımeyi bütün tafsilitiyle anlatmııtı. 

Bu Bakir §airin fakirliğine rağmen bu 

derece namuslu oluıu Berryeyi hay· 
retler içinde bıraktığı için dö Berni cn
dan istediği malumatı almakta güçlük 
çekmemiıti. 

Mösyö Ja.k, karanru vcrmiıti. Bu a
damın ne istediğini, ne aradığını artık 
biliyordu ve J.1ahattı. Hiç olmazu. bu fa
kir gair, madam d'Etyolu kralın kolla
rına atmak için aramıyorou. 

Mösyö Jak, fakirliğine rağmen bil
tiin asilzadelerden daha nmnuılu olan 
bu mert §aire kartı büyük bir hürmet 
ve takdir hisleri ve ayni zamanda, onu 
yol üzerinde bulduğu ve kimbilin belki 
de onu bertaraf etmek mecburiyetinde 
kalacağı için esef duydu. 

Çünkü, evvel ce de bah ettiğimiz te

bepler dolsyısiyle, }airin, madam d'Et· 
yolu bulmaması lizmıdı. Ve madem ki, 
bir madunun hatasına inzimam eden 
cidden şayanı hayret bir tesadüf fteri 
neticesinde !8ir onun yolu üzerine çıkı

mıştr, bu Krebiyona yanıldığrru, yanlıı 
bir yola Sl2ıptığını ve dostunun kendisi
ne söylediği ıeylerin, sarhr.-§luk duma
nının yarattığı birer ha~lden il:oret ol· 
duğunu göstermdk lazımdr. 

Mösyö Jakın bu i§te nasıl muvaffaJC 
olduğu ve hizmetçiyle baıka bir yar
dımcının oynadıkları oyun neticesinde 

ı 
Krebiyonun eve girerek mevzublahiı 
hastanın madam d'Etyol olmadrğınt 

gözleriyle gördüğü ise malQmdur. 


