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Fransanın verdiQi sözün 
neticelerini bekliyor uz fi i li 

r .... ...,..-. ..,... ~- General MariÇ motöraen çıkark"en ... , 
• 

General 
şehrimize 

Mariç 
geldi 

Metris çiftliğ inde yarın atış 
tatbikatında bulunacak 

Misafirimiz Toplıane rılıtımınaa askeri teftiş eaerken ... 
.- Yazısı 12 incide 

Paırü~tce ceDcçü lfffil ü~ce 
t ce lfifi1 ü lfi1 at v ce 1r ü o <dl ü 
Atatürk 

Yakında lstanbolu 
şereflendirecek ler 

Ankara 25 (A.A) - R-eisicum
bur Atatürk, cenup '1ilayetıeıi· 

mlzde yaptığı kısa bir seyahat
ten sonra bugün saat 13,30 da 
şclırlmize avdet buyurmuşlardll'. 

Atatill'k, Kayaş istasyonunda 
llaşvekil Colft.l Bayar, Dablliyc 
Vekili ve P arti Genel SckreterJ 
Şükrü Kaya ile Ankara Vail ve 
Belediye Reisi Nevzat Tandoğan 
tarafından, Ankara garında da 

büyük erkftnıharbiye reisi l\Inre
şal Fevzi Çakmak, vekiller , me
buslar, büyük erkdnıharbiye ile 
l\lilll Mildafaa Vekaleti ve dlğer 
vek Aletler erkllnı, daireler u
mum müdürleri tarafmda n istik· 
bal edilmlştir. 

Ankara, 25 (Telefonla)" - A· 
tatUrk Anka.r aya m uvasalat bu· 
yurCinktaıı sonra gardaki husmıi 

clntre\crlnde bir müddet istirahat 
ct.nıJşler, b u sırada Başvekil Ce· 
illi Ilnyarla, Mareşal Fevzi Çak
mak, Hariciye Vekili Rüştü Ara· 
sr nczdlcrfndo alıkopnuşlardır. 

Reisicumhurun yakında tstanbulu 
~ereflen;lirmeleri muhtemeldir. 

Çekoslovakya 

MandaCıı·ar 
Bo teminat dahilinde hare1'et ede r ek 

tahrik ve t azyikten vazgeçer lerse 
Fransanın verdiği sözün manası 

ve değeri anlaşılacaktır 

Garo 
Hatayll Türklere 

iftira ediyor 
Ankara, 26 (Hususi) - Ulus gaze

tesinin bugünkü nüshasında Falih Rıf
kı Atay "Hatayla oynamamalı,, baş
lığile çok mühim bir makale neşret
mektedir. Ankara muhafilinin fikir
lerinin tercümanı telakki edilebilecelı: 
olan bu makalede ezcümle ~öyle de
nilmektedir: 

•'Manda idaresinin emrinde ve hiz.. 
metinde çalışan bir gazete, seçim kay
dı başladığmdanberi bize Hataydaki 
Fransız politikasının hedeflerini gös
terir neşriyat yapmakta.dır. Bu hedef· 
ler şunlardır: 

1 - Bir devletin elinde bulunabi
len bütün vasıtalarla, askerle, jandar
ma ile, polisle, tehdit ederek, döverek, 
aldatarak Hatay ekseriyetinin Türk 

Paı·is elçimiz Sıuül Davaz 
olmadığını vesikalandırmak, 

2 - Hatayda yeni idarenin tatbiki· 
ni imkansızlandmnak, tehlikeleştirmek, 

~Devamı 12 incide 

Almanları şefi diyor ki : 

Dediğimiz olmazsa 
Harp çıkacak! 

Müvazene vergisinde Haynlayn Südet mıntakasının 
tadilat Mecliste Almanyaya bağlanmasından 

kabul edildi hahsetmeğe b aşl adı 
57 Milyon liralık fevkalade tahsisat 
Jaylbasıoı da Meclis dün tasvip etti 

Ankara 25 (A.A.) - B. M. Meclisi katisi hakkındaki divanı muh~sebat 
hu~ün reis vekili Fikret Sılayın baş - encümeni mazbatası okunmuştur. 
kanlığmda toplanarak ruznamede bulu Divanı muhasebat teşkilatına, devlet 
nan muhtelif maddeleri müzakere ve IClemiryolları bir kısım inşaat işlerinin 
kabul etmiştir. 

sureti idaresine, ispençiyari ve tıbbi 
Celsenin açılmooını müteakip milli müstahzarlar kanununun bir maddesi-

saraylar müştemilatında ıve Yalova · d ~· · ·1 · nın egıştırı mesıne ait kanun layiha-
köşklerinde bulunan eşya hakkındaki larile tayyare resmi hakkındaki kanuna 
meclis hes<>pları tetkik encümeni maz
~atasile, barut ve mevad.t infiiakiye 
fııck inhisar idaresinin 934 yılı hesabı 

ek kanun layihasının ikinci müzakere
leri yapılmış ve kabul edilmiştir. 

_... Devamı .t üncüde 

ltalyada bekar me
nı urlara ültimatom 
iki ay içinde evlenmeyen 

memurlar işlerinden 
çıkarılacak 

Meksika isyanı 
Taraftar bulamıyan 

general kaçıyor ·--

Asi General Se"dalô · 

Hudut hô.dlseleri 
devam ediyor 

L'ondra, 26 .(A.A.); - Diplomasi maha
fili, Alınan gazetelerinin son tayyare 
hadiseleri münasebetile şiddetini arttır
mış olan Çekoslovakya aleyhindeki neş-

Müthiş bir 

riyatı dolayısile endişe içindeairler. Ba· 
zı nikbin mahafil bu neşriyatın daha 
ziyade Prag hükfunetini askeri kıtaatını 

~ Devamı 12 incide 

bombardıman 

Frankocular Alikante
d e 240 kişi 

öldürdüler 
81 nden fazla yaralı 

soloslar protestoya 
u.ı .4 .iincfule,_. _______ ....__ 

var. Ecnebi kon
karar verdile r 

~:Yazısı 12 lncide 
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Denizciliğimiz 

Yeni Trak vapurumuz bir çok da
~etli ile Mudanyaya gidip geldi. T.rak, 
ticaret filomuzun ilk yeni ~misidir. 18 
mil sürati ile, lstanbul-M..ı.danya yolu
nu iki buçuk saate indirmiştir. 

Bu münasebetle, Denizbank umum 
m:idürü Yusuf Ziye Öniş bir nutuk 
söyliyerek, Celal Bayar hükürnetinin 
deniz davasına ne kadar ehemmiyet ver 
nıekte olduğunu izah etmiştir: Cum
huriyet idaresi 35 bin tonluk ticaret 
filomuzu bir kaç senede iki mislinden 
fazlaya çıkarmışsa <la, sayın Başbakan, 
ne bunu, ne de bunun daha iki mislini 
Tilrkiye millt ekonomisinin ihtiyaçle
rdıa kUi bulmuyor: Yakrn bir zaman
da 500 bin tona varmalıyız. 

Tlirkiyenin üç dış deniz ve bir iç de
niı üstrtinde 3500 mile yalan aahili var 
dır; Karadenizde 1300, Egede ve Ak
denizde 2200, Marmarada 500 kilomet 
ı-e! Kömür, orman ~e bir çok kıymetli 
zirat mahısüllerimiz, nihayet en zengin 
turizm bölgemiz, bu sahiller, yahud on 
lara yalan hinterlandları Uzerin.de top
lanmıştır. Yalnız Kabotaj ihtiyaçlarunr 
n karşılamak değil, bir çok ihraç mal
lanmızı kendimiz nakletmek imkanla
rını temin etmek zaruretindeyiz. Os
manlı İmparatorluğu bize ne liman, ne 
de nakil vasıtaları bırak~. Fakat rnahve 
demediği bir haznemiz v~dır ki, o da 
tlirk milletinin eşsiz .denizcilik kabili
yeti ve aşkıdır. 

Denizcilik davamız bir çok safhalar 
dan geçti. Bir zamanlar devlet idare· 
si ile hususi teşebbüsler arasmdıı men· 
faat tezadları çarprstı. Hükümet bil· 
tılin tecrübelerin neticelerini aldı, mu
hakeme etti. Nihayet, Celal Bayar De 
nizbank'ı tesis ederek, devlete aid tek· 
mil deni~.;ilik işlerini, hatta deniz spor 
lanna kadar, bir elden çevirmeğe l:a
ra.r verdi. Hiç şüphesiz bunun mesud 
neticelerini alacağız. Şilepcilik etmek 
üzere teşek~Ul eden bir gnıp da, ilk 
vasıtalarını satın alarak, ihraç işlerimi
ze aid vazifelerini yapmağa başlamrş
tzr. 

· Trak vapuru ile seyahat edenlerin 
hepsi bir tek arzu ile dönüyorlar: Hep 
böyle yeni, böyle süratli ve rahat va· 
purlanmız olmak 1 Hükümetin de kara 
n esasen budur. 

Trak gibi İstanbul ve Marmara böl
gesinde işliyecek gemilerimizin gerek 
mahalli hayatı, gerek iç ve dış turizmi 
inkişaf ettinnelc hususnda pek mühim 
rolleri vardır. Bu rolleri başarmak 
için iki şart lazım: SıUrat ve rahatı Mu 
danya yolunun iki buçuk sacıte inmesi 
nin ne demek olduğunu, Mudanya-Bur 
sa yolu yapıldıktan sonra derhal hisse 
deceğiz. 

Deniz nakliy esi davasmrn hedefleri 
tayin edilmemek yüzanden bizzat İs
tanbul şehrinin perişanlrğını tasavvur 
ediniz: Kadıköyiinden Floryaya, ya· 
hud Adalardan Tarabyaya gitme k, bu 
gUnkü hali ile, bir seyahat külfetidir. 
İstanbulun muhtelif pa.rcalan arasın
da bir ıaat ile ölçüler deniz mesafesi 
bırakılamaz. İstanbul iJe Marmara kı
yılan arasında da mesafeler usandırıcı 
bir uzunluktadır. Eski vapurlar bu u
zunluğa tahamın:.il edilmez· bir rahatsız 
Iık katmaktadırlar. 

Bir kaç sene içinde htınlarm da ma
zinin hatıraları arasına karışıp unutu
lacağına şüphe yoktur. 

Denizciliğin inkişafı, Türkiye ekono 
mi.inin inkiıafmın en iyi miyarların-
daa biridir. j 

F.R.ATAY 

Kanserle 
mücadele 

logiliz Kralı bizzat 
alakadar oluyor 

lngilterede kanserle mücadele için bü
yük bir gayret sarf edilmektedir. Bu faa 
liyete bizzat kral Corç alaka göstermek
tedir. Kendisi, prensliği zamanında, 

"Britanya imparatorluğu kanserle müca· 
dele birliği,,nin riyasetini üzerine almış 
ve birliğe yardan için iane toplanılınası· 
nı istemiştir. 

Bugün, kanserle mücadele birliğine 
vardım için halk arasında büyük propa
~anda yapılmakta ve iane toplanmakta
·1ır. "Mavi gül,. günü de sokaklarda ro
...et dağrtrlıyor. Bu sene mavi rozetler da
~tarak toplanan iane büyük bir yekfuıu 
hulmuştur. 

Tedavi çaresini henüz bulmak müın
ltiin olamamış olan bu hastalıkla milca
•fele iı;in hastalık üzerinde derin tetkik· 
Jer yapılması lazımdır. Bu da, büyük bir 
masrafı mucip olmaktadır. 

On beş sene evvel teşekkill etmiş bulu
nan İngiliz kanserle mücadele hirliij 
milyonlarca liralık sermayesi olmasına 

ıağmen daha fazla paraya ihtiyaç göster
mektedir. 

Mosnır 
kuz 

IKırailunnın 
!kaırdsşı 
Veliahtile Iran 

evlenecek 

Prenses Fevziye 

Mısır kralı Faruk'un kız kardeşlerin

den en büyüğü olan prenses Fevıiyenin 
!ran veliahdi Muhammed Rıza ile evle· 
neceği haber verilmektedir. 

Prenses Fevziye 17 yaşındadır. Prens 
Muhammed Rıza ile düğünlerinin yakın
c1a yapılacağı tahmin olunuyor. 

Şarkın iki büyük İslam hükfrmeti 
C'lan Mısrr ile İran sarayları arasında 
tesis olunacak bu akrabalığı Mısırlı· 

lnr çok iyi karşılamışlardır; 

Veliahtm Mısır prensesi ile nişan
J>:ı.nınası !randa da büyük bir sevinç 
uyandırmıştır. Bunu i~aret eden bir 

Fransız gazetesi. İran veliahtmm ev· 
lenmesi ile Irandaki yeni hükümdar 
nilesinin kuvvetli bir hanedan olaca
ğını söylüyorve Şah Pehlevinin ikti
darını şu sözlerle kaydediyor: 

"Şah Pehlevi ile Büyilk Petro ara.
ELmda bir benzerlik vardır. Rusyanın 
ilk imparatoru gibi Şah Pehlevi de ba-

şnamıyacağı bir iş olmadığına kani
rlir. BüyUk Petro gibi Şah ta sabah
ları bütün vezirlerinden evvel kalkar, 
mutfaktaki hazırlıklara bizzat bakar, 
dairelerindeki i~Iere nezaret eder, or
nunun taliminde, dülgerlerinin çı:ı.lış

masmda bulunur, icap ederse onlara 
yardım eder ... 

HABER - ~"1111 poıtur 

/Vişanlı kızlar için 
mektep açıldı 

Almanyada. ni§anh 
ladan ev kadını ol
mak \i%ere yetiştiren 
mektepler açılması
na karar verilmiştir. 
Bunlardan ilki Ber
lin civarında açU
mııtrr. Bu mektebe 
ıuşanlt kızlar alını

yor. Kendilerine bir 
buçuk ay ders veri
liyor. Ondan ıonra 

kızlar birer şehadet
na~ alıyorlar ve ko 
calarile, göğüslerini 

gere gere evleniyor
lar .• 

Mektebde. nı§at1h kızlar bir laıtik bebek 
"'- • üzerinde ders görüyorllll' Mekte'bde kızlara 

biçki, dikiş, yemek gibi ev işleri, çocuk bakımı ve evlilik hayatı sıhhi bilgileri 
öğretilmektedir. Bir buçuk ay süren tahsil için talebe mektebe bizim paramızla 
60·70 lira kadar bir ücret vermektedir. 

Konan Doyl'un 
oğlu evlendi 

Edebiyat aleminde büyük isim sahibi 
iki roınaru:ı ailesine mensup iki genç, 
geçen gün Londrada evlendiler. 

Bunlardan bir meşhur Şart-Ok Holm-es 
hikayelerini yazan Konan Doylun oğlu 
diğeri de masallan ile meşhur Dani· 
markalı Anderııenin yeğenidir. 

Adrian Konan Doyl ile Anna Ander
sen bugün ikisi de 27 yaşındadır. Biri
birlerini ilk defa, İngiliz kralının taç 
giyme merasiminde tanımışlardır.Mera· 
simi seyretmek için kiraladıkları yer 
tesadüfen yan yana düşmüş ve iki genç 
bir~ vesUe ile tant§arak kim olduklaruu 
anlamışlar ve derhal arkadaş ohnuşlaı-
dır. . .. 

Adrian Konan Doyl bliyük bir spor 
meraklısıdır. Otomobil koşusuna da me 
raklıdır. Ve bir çok koşulara iştirak et
miştir. Fakat, Anna Andersen kendisin 
den bu meraktan vaz geçmesini istemiş 
kocası da otomobil yarışçılığını bırr.k
mıştır. 

İki gencin düğünleri Londrada yapıl 
mıştır. Bugün,Konan DoyJun köşkün
-Oe yaşıyorlar. Yakında balayı seyahat
lerine çıkarak Danimarkaya, Ander
senin hülyalı memleketine gidecekler
dir. 

Yakılacak kitaplar! 
Viyanadan Fran&ızca Entrans.ijan ga 

zeteıine bildiriliyor: 

Hüktlmet tarafından bütün umumi 
kütüphanelerdeki kitabların ve mekteı. 
kitablanrun yakında bir (temizleme} ye 
tabi tutulacağı bildirilmektedir. 

Resmen bildirildiğine göre şu şekilde 
ki kitablar tahrip olunat.;aktır: 

t - Fransada, Amerikada, İngilte
rede unıumi kültiirün Almayadakinden 
ileri olduğunu yazan kitablar, 

2 - Samimi fikirler taşıyan ve Millet 
ler Cemiyeti prensibini doğru bulan ki
tablar: 

3 - Dinsizler tarafından yazdan bi.i
tün eserler; 

4 - Dine (milfrit bir ehemmiyet) ve 
ren mllelliflerin bütün eserleri; 

5 - Museviler ve onlann taraftar
lan tarafından yazılan bütün kitablar. 

Otomobil krahnı 
kaçırmak 
istemişler 

Londra, 25 (Hususi) - İngiliz oto
mobil sanayii kralı Lord Nüfiyelt, ge
çen aqam Oksford yakınında Moris 
fabrikalannm bulunduğu Kovley'deki 
bürosunda kaçırılmak istenmiştir. iki 
haydut, Lordu cebren otom::•billerine 
atmak ve gctilrmek istemişler, fakat 
Lordun istlmaıdadı üzerine yakalan
mı§lardır4 

Kaçırılan casus 
AD mal ınıy S.Hdl aı 
tevlkAff edDDcdlD 

Alınanların "Avrupa., Transatlanti
kindeki berber kadının tevkif edilmesi ile 
ortaya çıkan büyük casusluk şebekesinin 

muhakemesi esnasında, şahit olarak clin
lenecP.k d">ktor Griebl isminde hirinin 
birdenbire Nevyorktan kaybolduğunu 
yazmışbk. 

Doktor Grieblin Amerikadan 1'Bre
men,, ismindeki di~er bir Alman. Trans
atlantik:i ile hareket ettiği anlaşılmış, 

bu da doktorun, malfunat vermesin di· 
ye, Almanlar tarafından pçınldığına 

tıir delil sayılmıştı. . · · ; · · · 

Amerikanın müracaatı Qıerine, Fran
$1Z polisi, vapur Fransız limanlarından 

hirine gelince, gemiyi aramak istemiş, 
fakat kaptan müsaade etmemişti. 

Bugün İngiliz gazetelerinin Berlinden 
haber alarak naklettiklerine göre, dok

tor İgnatz Griebl Almanyada tevkif edil
miştir. 

Bu tevkif hakkında resmen verilen 
I"laJQ.matta, "Amerikan vatandaşı,. Gri

ebl'in Alman gemisine gizlice girerek 
Almanyaya gektiği, orada da hüvi:reti 

Meydana çıkarak, kaçak sıfatile tevkif 
flldildiği bildirilmektedir. 

Bunun üzerine, Amerikan siyast maha
f\1i, doktor Griebl'in iadesi için müra
natta bulunmuşlardır. 
Diğer tarattan, evvelce yalmz Alman 

casusluk davasında bir şahit olarak din· 
lımecek Gnebl'in bugün casuslarla ya

kından alfilcası olduğu zannedilıyor. Çün 
ltü, Griebl'in evinde casusların şifre a
rıahtarlannı gösteren büyük bir defter 
"'ulun.muştur. 

Bu, Griebl'in casuslarla çok yakından 
alakası olduğuna şüphe bırakmamakta

dır. Esasen, evvelce Amerikadaki nazile
rin şefi olan, sonra Amerikan tabiiyetine 
S{eç.miş bulunan doktordan· fazla şüphe 
etmemiş olmakta Amerikan polisi 
kendisini kabahatli görmektedir. 

Almanların, casusu, Amerikada henüz 
tam.amile şüphe altma düşüp tevkif edil
meden evvel kendi memleketlerine kaçır
mış oldukları zannediliyor. Tevkif mese
lesi de işin zevahirini kurtannak için ola
cak. 

"Dişisiz ve kör 
bir arslan!,, 

Çekoslovakya hilkfuneti Dr. Kleteper 
isimli bir Alman tarafından yazılmış o
lan ''Çekoslovakya cumhuriyüi tarihi,. 
nin satışını yasak etmiştir. Bu yasağın 
sebebi şudur: Kitabın kapağı üstünde 
Çek hükfimetinin annası olan aslan res
mi dişsiz ve gözleri kör olarak yapılıruş
ln'. 

26 MAYIS - 1938 

CUMHUlUY~T 

Niçin muharrir 
yetişmiyor ? 

M TURHAN 7'AN, eevabı verilenılyen 

• •ualler arCl8ına bir yeni&inin katıl
dıOından bah.sedıuor: Biıde niçin ihtiyaca 
kd/i oelecek •urelle yeni 11e genç muharrir 
ueli{lmei'I Ve, 1ö11le diyor: . 

"Bence bu sualin cevabı susmaktır. 
Çünkü gazete bulunan, kitap bulunan, 
mektep bulunan, milyonlarca okur yazar 
bulunan bir memleketle her yıl sekiıı: on 
yeni imzanın parlaması, tanınması Hruri 
gibidir. Bunun aksJnt irade eden suale ce
vap vermek nasıl tnümkUn olur? 

Ben de diln bu lmklnsızhkla karşılaş
tım ve b6yle bir suale cevap verme~e da
ver olundum, fakat diyecek söz btılama
dııtımdan bir fıkra ne işin içinden cıb· 
mayı mtlnas!p g3rdilm ve anlattım: 

Vaktile Memiş adlı bir Yeniçeri varmış. 
Boyu iki metreden uzun, yüzü çlçek has
talığından delikdeşik. Gözünün biri cılk 
yara ve mnteaffin. AAzı, alabildiAine bo
zuk. İşte bu adam bir gün Anadolukava. 
lmda sllrtükJerden birine rastgeJiyor: 

- Bre eksik etek, diyor, bert seli 
Kadıncağız süklüm pükJüın yanaşıyor, 

elpençe divan duruyor, Memiş ağayı din· 
lemeQe hazırlanıyor. O da §U tebliğde bu
lunuyor: 

- Yarın gece saat altıda (geceyansı 

demektir) Bakırköyüne geleceksin, deniz 
kıylsında beni bulacaksın, sabaha kadar 
konuğum ola.:aksııı. Eğer iyi çalar, iyi oy. 
narsan, heni hoşnut edersen ısana bir ak· 
çe veririm. 

Kadın ne evet, ne hayır demeden gözle
rini yere efıince Mem'ş ağa tehdide başlı. 
yor: 

- Gelmezsen işin dumandır. Burnunu 
keser, eline korum. Ona göre davran, ak
lını başına al! 

Za\"'allı kadının verdiği cevap şudur: 
- Yüzün güzel, dilin tatlı, çağırdıAın 

yer yakın, niçin gelmiyeyim ağa'/ 
Bizdeki muharrirlik hayatı • teşbih ağır 

dahi dilşmll:ıı oba itiraf etmek Hlzımdır • 
bu sahneyi hatırlatır. Otede ııönül hoşlu
IJe bol para k.a.ııınıt» tath bir ömür 1reclr-

~mek· lmklnlan varken tek bir akçe almak 
için Anadolukavalbndan Bakırköyilne ka
"der liıbaıı. tepmeAI gençler 'nf~in göze al
sınlatl,. 

KURUN 
Bir Türkün yediği bahk 
HASAN KUMÇAYI 11az.ıyor: 

· "Bir Japon senede 50 kilo, bir İngiliz 
de en aşaRı 12 kilo bahk yer. Almanlar 
kendı yedikleri balık miktanm hesap et
mişler. Senede bir Almanın 5 kilo balık 
yediği neticesine varmışlar. Bunun üzeri
ne Almanlar balık sarfiyatı bakımından 
hiç olmaıı:sa İngilizlere yetişmek tein ter
tibat ahyorlıır. 

Türldyenin sahilleri, memleket hududu
nun dörtte iiçil, Almanyanın sahilleri ise 
tam tersi kendi hudutlarının ancak dörtte 
bir"i derecesindedir. Böyle iken memleke
timizde sarfedilen balıklar Almanların 

s.arflyahna bile yaklaşamıyor. Tnrklerin 
yediği balıklar hesap edilse adam başına 

düşen miktar beş kiloyu değil, bir kiloyu 
bile bulama.z. Olsa olsa Türkiyedeki balık 
sarfiyatı nüfus başma birkaç gramdan i· 
barettlrl 
Şu vaıı:iyet memleketimizdeki balıkçılı· 

Rın acıkh halin! pek iyi tasvir edjy0r, 
Denizden balık çıkararak frigorifik vagon 
tar ile yalnız harice değil, aynJ zamanda 
Anadoluyu sevkiyat yapacak l.Jir mevkide 
olan lstanhulun bildkis kendi istihU'ik ede
ceği eti Anadoludan beklemesi .. Ne hazin 
manzara değil mi?,. 

TAN -Süpürge 
ıCTlJ!Al hıf.zıssıhlıa kar.ıuılarına tabi 

memlelieilerde şUpürgenln ''temu -
lik,, fonksiyonunu ka11betliğinl söyliyeıı 

Sabiha Zekeriya ı<>ule yazıyor: 
"Süpürgenin en tahammül edilmez fe• 

lô.keli, bhli'ı günün ortasında boınba patla• 
mış gibi ortalıljı toza dumana boğarak so
kaklanmızın temizlenmesine vasıta olma• 
sıdır. Belediye nizamnamesi, bıfiıssıhha· 
ya, mugayir hareket edenler için birçok 
nizamlar ve cezalar koymuştur. Sokaklar
da toz koparan süpürgenin umumı sıhhate 
ne kadar mugayir oldu~nu okur yazar 
takımmdan bilmiyen kimse yoktur sanı· 
rım. Belediye mnfettişleri günün ortasııı· 
da sokaklnno ne şekilde süpiirüldüğünll 
bJr kontrol etseler, Belediyeye muhakkak 
büyilk cezalar keserler. 

Meden1 lstanhul şehrinin plAnlan çizil
di. Öteile bericlc Yıkılma faııllyelleri bııŞ• 
hıdı. Yarm öbür l(ijn yeni şehir roey<lıına 
cıkmayıı hıı~hyaca'k. Ru modern carldclerl 
de sünürl!e ile mi temizJiyccc~iz? ı;:ehrlıl 
gfizellil'tini, sıhhatini temin için bu kıut:ır 
külfetlere giren şehrin. bu tptirlııt temfılik 

_...Devamı 12 incide 



dlaıµıta da~ -Paradoks 
Yeni çıkan Gençlik gazetesinden bah
ıederken, Slileyman Nazif'in ve Ömer 
Seyf eddin'in yazılarından hoşlanmadı
ğnm gösterecek sözler de söylemiştim. 
Yusuf Ziya Ortaç buna öfkelenmiş, ba
na çıkışıyor. Zevklerini, sevdiği mu
harrirleri müdafaa etmek elbette hak
lachr. 

Fakat Silleyman Nazirin mensur, 
manzum yazılannda, belki göz aha ol
ıpakla beraber haylı ahenksiz bir laE 
kalabalığından başka bir §CY bulamı
yorsam, Ömer Scyfeddin'in hikayele
rinde insan oğlunun arz üzerindeki 
md.:cralanru birden aydınlatıp tesbit 
eden §Üri duyanuyorsam, bunlan söy
lemek de benim haklmndır. 

Yusuf Ziya Ortaç bu hakkı tanımı· 
yor; çünkü benim söylediklerimi yanbt 
bir hüküm saymakla kalmıyor, benim 
"paradoks'' merakına dü§tüğümü iddia 
ediyor. Paradoks ... Paradoks.. Yıl1a.r

dan beri bu kelimeyi, muarızın yüzüne 
çarpmaktan bıkmadılar. "Paradoks"un 
asıl manası şudur: umumi kanaatin zıd
dı olan kanaat, esas itikada uymıyan a
kide. Laroussc lugatınm bu kelimenin 
yaJ1I11da gösterdiği miaal çok hoşuma 
gitti: "D:inyanın döndüğü iddiası, u
zun zaman bir paradoks sayıldı.'' Görü 
Iüyor ki paradoksun, umumt kanaate 
uymıyan iddiasının muhakkak yanlı§ 
olması l!zımgelmez, hakka tin ta kendi· 
si de olabilir. 

Öyle ama bizde o manada kullanıl
mıyor. Bazan takdir elfazı arasına da 
girdiği görülmüştür ama ekseriye mu
anzın, kanaatinde samimi olmadığı zan 
nedildiğini gösterir. "Senin asıl kana
atin bu olamaz, mahsus böyle söylü· 
yorsun" demektir. Yusuf ;Ziya Ortaç 
da benim Süleyman Nazif ve Ömer Sey
feddin baklandaki sözlerimin samimi
yetine inanmıyor. İşte bunu bir türlü 
anl.ıyamıyorum. Yusuf Ziya Ortaç, 
Süleyman Nazif'i at~in. duyğulu, duy
ğusunu karilere sirayet ettlmesini de 
bilen bir muharrir saydığını, Ömer 
Seyfeddin'in dilini güzel ve kusursuz 
bulduğunu söylediği uman ben onun 
samimiyetinden şüphe etmiyorum. Hat 
tt: .,Onlann kitabları daima elimin aı
n:1da. durur, a~ açar okurum" dese 
yıne ınanmakta bir mahzur görmem. 

Karşımızdakinin samimiyetinden güp 
he etmek, çoğu zaman, kendi hayalimi
zin darlığını gösterir. ''Bir insanın 
böyle düşünmesine imkan yoktur,, de
mektir. Niçin imkan olmasın? İmkan
lar fi.lemi geniş, ı-ok geni.:tir Şii h · b. . :i :. • p esız, 
ır ı~sanın içinden, ta içinden, her ka· 

~ti. mümkıiln göremez. Ne yalan söy
Uyeyım? Ben de Süleyman Nazirin ve 
Ömer Seyfeddin'in yazılarını zavkle 
ok!lyan kimseleri görünce evvela hay
ret etmekten kendimi alamıyorum. "Na 
mı olur? diyorum; o yazılarda, o hika
yelerde ne güzellik var ki? o ..... t la· 

• • OG ır 
rın ıçınde bir tek sahih heyecan bulun-
rı:a.clığınr, hepsinin de -kelimenin §U is
tihfaf gösteren manasUe- edebiyat ol
d~ğunu anlamıyorlar mı?" Fakat bu 
hıssi ü · d k m zenn e durmak, onunla muha-

emc etmek doğru olamaz. Bizim du
Yaznadığımız güzellikler, bizim göre
mediğimiz hakikatler bulunabileceğini 
de ·esas itibarile- kabul etmemiz la
:ttmdrr. O zaman kimseyi paradoks me
rakına düşmekle ittihama kalkmayız. 
- Nrullah ATAÇ 

Nisanda lthaUlt ve 
ihracat vaziyetimiz 

Ankara, !l5 (A.A.) - İstatistik u
nıunı mUdürlUğü 1938 senesi nisana 
Yı harici ticaret lstatlstlklerlnl ta: 
nıamla.mıştır. 

a Alınan neticelere göre, 1938 nisan 
/Indakl fthaIAt kıymeti 14 nıllyon 

65 bin vo ihracat kıymeti do 9 m11-
Yon 408 bi JJ nu ı:n n raya. baliğ olmuştur. 

iktarlar 1937 nisan ayına na-
~:r~n ithala.tta 6 milyon 201 bin lira 
ar hracat da 1 milyon 552 bin lira 
~ış göstermektedir. ,, --= 

lzmır Enternas-
yonal Fuarı 

to~n ucu~ alış. veriş, hol eğlence ve bir 
laka YenUıklerm doğduğu yerdir. l\lut
larca iştırAk ve ziyaret ediniz. l\filyon-

mflşteri, mallarınızı bekliyor. 1 ~a Ağusloır - 20 Eylıil 
- 19.'IS , , 

.. . , 

·~-.... ~--------
Küçük çocukların sinemalara ve tiyatrolara kabul edilmemem 1uı'k1."lıulı.ı 

~ecli:9o !e~li{lcr yapı1ıyor; bu 1nevzıı ii.zerindc söz BÖ1Jlemeğe saMhiyetli ter· 
bıyccılerımı:::, miitcfek'kirlerimiz milt<ı Zear serdediyor ve münaka§aZanı giri§i
yorlar ..• Hepsi iyi, hepsi yerinde... Ancak, ortaiü:ı. bu mühim mubalıase dt:>la§· 
tığı sıraZarda, §chir kaldırımı.arı, •1Ç0C1.llc 'V6 sinema,, mevzuu 'l«ıdar ehemmi-

! 

HABER 
(f>/Jjd:J:iT.Nnde 

_-.. 
yctli bir içtimai Mdiscyc §ahit oluyor: Henüz on yaıına varmaktan çok t.t:"Ak 
b-ıı ik"i ki'lçilk ka.rMş, sırtların.da boya kııtuZarile mahalle aralarım dola§'ıyor 

§Chrin en kalabalık mıntakalarmda yer alıyor ve /W8]..'()()(], bir aileyi geçindiri: 
yorlar. Ortalarındaki küçiik 1.,"1.Z da ayrı i aUcnin bir üçüncü ycıvru,sıulıU' ki öm-
nı kaldırımlarda dilenmekle geçiyor. ' 

( $ IE IHI ii llt I[) E VIE IMllEMILIEl~IET1f IE ] .................................. 
Yusuf 
dinin 

lzz.ed .. 
resmi 

Marmarada gezinti 
seferleri yapılacak 
Bu gezintilere Denizyollarının 
yeni vapurları tahsis edilecek 
Denizbank, yurdun sahil mıntakalannı 

tanıtmak ve memleket içinde halkı se
yahate alı~tırmak için grup halinde eko
nomik gezinti seferleri yapmayı düşün
mektedir. Her mıntakanrn mevsim şart
larına göre tertip edilecek olan bu seya
hatler İzmir, Mersin, Bandmna, Karade
niz hatları için ayrı ayn tarihlerde yapı
lacaktır. 

Hem nakliyat faaliyetini arttırmak, 

hem de memleketi tanıtmak bakı:mlarm
dan ayn ayn faydalan olan bu seyahat
lerin denizyollarınrn yeni vapurlarile ya
pılması istenmektedir. Bu itibarladır ki 
Denizbankta şimdiden gezinti postala
nnm hazırlıkları yapılacak, tatbikata 

Floryada mev
sim hazırhkları 

Deniz mevsimi gelmek Uzere bulun

duğu cihetle plajlarda Jıazırlıklara 
başlanmıştır 

Floryada bulunan plajların hepsi 
kiralanmıştır. Buraları tutanlar, §im
di gerek banyo yerlerini, gerekse kum 
sal kısımlan tanzim ile meşguldürler. 
Belediye, bu sene yeni beton plaj bi· 
na ve gazinosunu da kiraya vermi§
tir. Silivri yolundan Floryaya ,,.e ora
dan plajı muvazi şekilde takip ederek 
Küçükçekmeceye kadar uza.nan yol 
bitmiş gibidir. Bu yolun büyUk plaj· 
dan Çekmeceye kadar olan kısmı da 
bir aya kadar tamam olacaktır. 

Belediye, bu sene Floryada. bir otel 
yaptırmaktadır. Aynca, bir çok kim
seler burada yaptıkları kUçUk evleri, 
bu sene pansiyon halinde mevsim 
müddetince kiraya. vereceklerdir. 
Floryanın kazandığı rağbet üzerine 

burada ev yaptıranların aded: gün 
geçtikçe artmaktadır. Gerek millt 
emlak idaresi, gerekse BelP.diye, bu· 
radan yer satın almak ve "oina yap
tırmak istiyenlerc büyük kolaylıklar 

göstermektedirler. Bu yüzden Florya 
daki in§aat faaliyeti bilhassa bu son 
sene içinde bir misli akada.r artmış

tır. 

Belediye.bu sene FJoryanm ağaç

landırması işini de bir plan altına al
mıştır. Gerek yeni yapılan yol kenar
Ia.nna, gerekse sayfiyelik evler civa
rma. bu sene on binden fazla fidan di
kilmiştir. 

da temmuz ayından sonra başlanacaktır. 
Çünkü o zamana kadar Efes, ve Sus va
purları da memJekete gelmiş olacaktır. 

Denizbank bu gezinti postalarını şim
diden Marmara iskeleleri arasında tecrü
beye karar vermiştir. Bu karara göre yaz 
mevsimi müddetince pazar günleri ı~ 
tanbul, Mudanya, Gemlik ve Armutlu a-
1'3.sında gidip gelme bir gezinti postası 
kaldırılacaktır. Bu gezinti postalan için 
Trak vapuru ayrılmıştır. Vapur her pa-
1ar sabahı saat sekiz buçukta Karaköy 
rıhtımından kalkacak gidiş ve dönüşte 
bu üç iskeleyi tutarak ayni günün ge
~esi saat ona on kala limana tstanbula 
dönecektir. 

lstinye havuz
larını ıslah 

Denizbank, bir taraftan Haliçte yeni 
kurulacak tersanenin temellerini atmak 
üzere tetkikler yaparken diğer taraftan 
lstinyede yeni ele aldığı lstinye Dok ve 
tamir fabrikalarının da azami randıman 
verecek bir hale getirilmesi için çalış
maktadır. 

lstinye tamir fabrikalarını ve Dokunu 
Denizbanka satan şirket bu fabrikaların 
bir gün Türk hükfuneti tarafından satın 
alınması ihtimali olduğunu anlamağa 

başladığı andan itibaren bunlarda elin
den gelen tahribatı yapmağa başlamıştır. 
Bu sebeble fabrikanın yarı makineleri 
çalışmaz bir hale getirilmiş bir çok işe 
yarar aletler ve makineler dışarıya satıl

mıştır. Bunun için Denizbank şimdi bu 
makineleri tamir etmek ve yeniden hare
kete geçirmek için çalısmaktadır. Fakat 
8500 tona kadar vapurları, yani en bü
yük vapurlarımızı dahi havuzlamak kud
retinde olan lstinye dokunun ve fabrika
sının en yüksek kudretle çalışması arzu 
edildiğinden bir proje hazırlanmı, ve bu 
projenin tatbiki için l!znngelen tahsisat 
da aynlmıştır. Bu suretle İstinye Dok 
'e havuzları Haliçteki havuzlar ve yeni 
tersasenin büyük bir yardımcısı haline 
girmiş olacaktır. 

Ten ton amca 

otobüs bekllycır 

Trenlerde 
bilet 

kesilmiyecek 
Geç kalanlar 
biletlerini ilk 

istasyonda alacaklar 
Devlet Demiryolları idaresi, demiryol

larm teşkilatı, bakımından lüzumlu olan 
bir karar vermeğe mecbur kalmıştır. 

Trenlerin hareket vakitlerinde, istas
yon gi§elerinin kalabalığı veya vaktin 
darlığı bahanesile son zamanlarda bir 
çok yolcular biletlerini trenlerde almağa 
başlamışlardır. Bu gibi bilet almıyanla
rm gittikçe çoğalması nazan dikkati cel· 
betmiş ve esasen demiryolaln memur 
teşkilatı da bu işe uygun bulunmamış 

olduğundan idare, hem bu hali önlemek, 
hem de yolcuların bundan zarar görme
melerini temin için yeni bir formül bul

muştur. 

Temmuz başından itibaren trene bin
dikten sonra bilet almadıklarını tren 
kontrollerine haber veren yolcular tevak
kufu müsait ilk istasyonda bilet almağa 
mecbur tutulacak, fakat aynca otuz ku
ruşhlk da bir ceza kesilecektir. Fakat her 
hangi bir yolcu trende haber vermeden 
biletsiz olarak bulunursa o yolcu hak
kında kaçak muamelesi yapılacak ve hem 
bilet ücreti hem de bilet ücretinin iki 
misli miktarında bir ceza alınacaktır. 

Devlet demiryolları idaresi bu suret
le geç kalan yolcuların otuz kuruş bir 
fark vermek şartile treni kaçırmamalan
m temin etmiş olacaktır. 

lnhfsarlar Umum 
MUdUrll Ankarada 
İngilterede tütün sa~larnnız için 

müzakerelerde bulunan ve bazı anlaş
malar yaparak 5Chrimize dönen İnhi
sarlar Umum mUdürli Mithat Yenel 
Ankaraya gitmiştir. 

İnhisarlar Umum müdürü Ankara.
da GünırU.k ve İnhisarlar Vek8Jetile 
temaslarda bulunarak Vekfilete son 
Avrupa. seyahatinin neticeleri üzerin
de izahat verecektir. 

Evkafa imam ve 
mllezzln alınıyor 

Son zamanlarda bir çok camilerin 
imamlık ve mUemnllkleri inhllfil et.
mi§ olduğundan ve yeni tamir edilen 
camilerin de imam ve müezzinleri bu
lunmadığından Evkaf idaresi imtihan 
açmağa karar verml§tir. İmamlar i
çin sekiz Haziranda. ve müezzinler i
çin de on beş Ha.ziran.da. birer imti
han yapılacaktır. 

Narcissisme, insanın kendi güzelliği
ne Bşık oluşu, her faninlıı son dakika. 
sına kadar ömrilnü terkip eden hadi
selerin birinci ve asil sebebidir. 

Narcissisme, bilhassa. çocuklarda. 
çok kuvvetlidir. Be~ olan reşid de 
likanlr, bir gUnUnU dolduran girift ce. 
miyet ha.yatında. bu aşkını digergSm 
gayelerle ma.Ske edecektir. 

Mecmua ve magazinlerde ve bilhas.. 
sa çocuk guetelerlnde, "Albüm" ve 
"Sevgili okuyucularımız,, başlığı altm 
da basılan okuyucu resimleri hiçbir 
va.kit tükenmez. 

Eskiden mecmua. çıkarı:DIQ bir tanı
dığım geçenlerde kendisiyle konuşur. 
ken bu nokta üzerinde ısrarla. durdu. 
"Yalnız çocuklar değil, koskoca a
damlar bile idarehaneye gelir, resim. 
!erinin da.ha büyük basılmasını ister, 
ha.ttA bazan bunun için para vermeyi 
bile teklif ederdi,, dedi. İkim.iz de A· 
rifıiki'yi hatırladık. Arifaki, İstanbul 
matbuatı tarihinde iyi hatıralar bı • 
rakmamış bir simadır. 128.1 den itiba
ren (Ayineyi Vatan) (Ruzntımei AyL 
neyi Vatan), {Vatan), (İstanbul), ve 
(Medeniyet) isimleriyle gu.eteler çt· 
karan ArifAldnin indinde mukaddesat, 
milliyet, insaniyet, Il'Z, namus, vatan 
ve aile hepsi paraymış. Asıl adı "Meb.. 
met Arif ef cndi,, olan bu zat Ağriboz. 
luymuş, Konuşması, Ruma. benzedi • 
ğinden Arifaki diye eöhret alını~. Ga
yet güzel konuşur, ikinci ana. dili olan 
nımcadan başka. fransır.ca, ingilizce, 
almanca, italyanca bilirmiş. Şeytana. 

pabucunu ters giydirecek kadar kur. 
nazmış. Şu fıkra, Arifô.kinin gazete
ciliğini nekadar canlı olarak gösterir: 

1291 de çıkardığı (Medeniyet) in 
dördüncü sayısma. o zaman hilküm.. 
dar olan Abdillflzizin pek sevdiği oğ. 
lu Yusuf İzzeddinin resmini koymll§
tu.Ga.zetesi cuma. sabahlan çıkardı.Sa.. 

raym bu resmi nasıl ka.r§ılıyacağını peıt 
giU.el bilen ArifMti beş on nUsha alıp 
sara.ya. götürmek üzere köprüden ge-ı 
çerken tesadUfen valide sultanın ara. 
basının geldiğini görilr. Derhal gaz.e.. 
tenin resim bulunan birinci sayfasmr 
açarak ara.baya. ya.klaşır ve Azizin a.. 
nası Pertevniyal kadına. torununun 
resmini gösterir. Pertevniyal kadm 
hemen ara.bayı durdurtur, uzatılan 

gar.eteyi alır, Arif aktye elli aıtm ih. 
san verir, ve ertesi gün bu gazeteler.ı 
den birkaç tane alarak saraya gelme• 
sini tenbih eder. Ertesi gün Ariffild 
saraya damlar. (Medeniyet) bir nUs. 
hası Abdütazizc, bir nilshası Yusuf İz.; 
zeddine, geri kalan1an da (haremi hü. 
mayun) erkaruna. dağıtılır. Padi§alı L 
le oğlu yüz.er altın verir. Pertevniyal 
elli altın daha verir. Diğer revat da. 
mevkilerine münasip para verirler. 

Ariffilrinin saraydan alacağı ihsan
ları sabll'Sızhkla bekliyen ortağı Lut .. 
fi efendiyle diğer is arkadaşları bir 
gün sonra ondan eu cevabı alırlar:ı 

"Ha! .• Size haber vermeyi unuttum, 
iyi ki hatırıma. getirdiniz. Saraya: 
mahsus nüshaları götürüp takdim et.. 
tim. O gün bir ~Y zuhur etmedi. Diin 
yine gittim. Yine boş çıktı. Üstelik de 
bu kadar masraf ettim! .. ,, r t \ :. ;-

• ... Y' ' , t • ' • r 
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lÇEHDE. 

• Tepebaşı • Galatasaray cııddcslnln 
ıenişleUlmesl icln belediye tarafından 
karar ve.rllıniştir. Bu sene Asrı sinemadan 
itibaren ondan sonra ilk sokak ~ına ka
dar olan binalar fstlmlAk edilerek y1ktırı
Jacaktır. 

• GOlcemal vapurunun seyyar bir otel 
haline getirilmesine karar verllmiştJr. 
Vapur, plAJlar önünde durarak, yazı ls
tanbulda gecf nnek hıtiyen ecnebUere bir 
otel vazifesini görecektir. 

• ln~ıuıt ruhsntiyeleri hakkında ha:dran
dan itibaren tatbik edilecek olan yeni ta
Jlma tnameyc göre, mühendislerle mimar
lardan başkasına ruhsatiye verilmiyecek, 
kalfalar anc:ık bunların yanmdn çalışa
caklardır. 

• Kasımpaşndan Yenişehire kadar ya. 
pılmakta olan kannliznsyon yakında bJtc
çek ve bundan sonra şirket muameJAtım 
tasfiye edecektir. 

• Aknyın 20 haziranda başlıyncıık olnn 
yeni tarifesine göre Yalovaya, 9,15, 13,10 
18 de olmak üzere, üç vapur hareket ede
cektir. 

• Sümerbankta sbıjyer için acılan im
tihan dün yapılmıştır. Netice yakındrı bll
dlrflecektJr. 

• Vapur b:ıcalanndan duman çıkaması. 
na mani olan alet ilk defa olarak Slrketl 
bayriycnin 68 numaralı vapuruna kon
ma~nr. İlk tecrübesi pazar sünft yapıla
caktır. 

• Orman koruma teşkil~tı subay ve e. 
ratlannın kıynreu için hazırlanan yeni 
talimatnameye s6re, bu asker! erkO.n piya
ae suııfmdan sayılmaktadır. Ve yaknla
nnda bu teldldekl işaretlere yalnız znblt
Icrde açık filizi bil" main, eratlıırda ayni 
renkte bir yuvarlak ilave olunmaktadır. 

• :Viyıınadan şehrimiz ticaret ve sanayi 
odasına yapılan bir mürncaatte, mlllt kı
yafetlerimizi gösteren bebeklerden mühim 
miktarda almak istendiği blldlrllmlştlr. 

• Hariciye vekltlcti husust kalem direk· 
lörQ Refik Amir rahatsıılı§ı dolayısile 

şehrimlıc selmiş. Penıpalas o!ellnc inmiş. 
tir. 

• Arkeoloji ınülehassısları üniversite ta
lebeal tarafından yapılan tetkiklerin hasat 
mevsiminde tauı edilmesi bildirllmişUr. 

• Sovyetler bfrli~infn Ankara sefiri 
Trfnti~·ot bir mOddettenberl bulunmakta 
olduğıı şchrlmlıden dün Ankaroya hare
ket etmiştir. 
•İzmir sergisinin hnzırlıkları devam et

mektedir •• Serffye lşUrak için faıla milrn
caat olduğundan paviyon adedi arttınla

caktır. 

• Et fiyallıırının ucuz.laWmnsı üzerine 
lstanbulda sarfiyat fazlalaşmıştır. lki oy 
ıtırfında gecen senenin ayni aylannn na
zaran iki bine yakın fazla hayvan kesil
miştir. Yakında Baymadan da kesimlik 
hayvan gellrJlecektlr. 

• Köy mekteplerinin )'eni müfredat 
programına göre, günün ders snatlerinln 
yarısı ziraat ve bnhce işlerinde verilecek, 
aIAcr saatler de bilgi derslerine hasrcdi
lccckllr. 

• İlk tedrisat müfettişleri hazirandnn 
JUbaren umumi muvazene liutçeslne alı
nacak ve kendilerine 80 Ura makam parası 
yerine birer kıdem zammı verllcceklir. 

• Bostanların kontroinne belediye t:ıra
fından bOyQk bir ebemıniyet verilmekte
Ciir. LAAım kanşan suları kullanan bos
fanlnrdnki s~bzeler derhal imha olunac.-ık
br. 

• Dliyükderc fJdancılık enstitüsüne bu 
yıl ilk okul mezunlarının da kabulü ka
rarlaştınlmıştır. Talebe kaydına 1 bazı. 
randa başlanacaktır. 

• Oç aylık maaş sııhiplerinin yoklnma
Ian bitmiştir. maa,lann verilmesine ha
ziranın ilk haftasında başlanacaktır. 

• Knrs • Artvin arasındaki yalnız çam 
Cl&Jı yolunun açılması için her ikl vilôyet
ten yola ameleler sevkedilmiş ve knrlar 
açılmaya başJamıştır. Da~n Artvin tara
fındaki kısmında elAn Oç dört metre yük
sekliAl nde kar mevcuttur. Yolan bir haftıı 

ya kadar açılmasını temin için tedbir a
lınmakta ve amele mıktan arttınlmaktn. 
Chr. 

• Pendik belediye kAtibi ve veznedarı 
Hasan Rıza 1982 Jlro ihtlltı.s etliği için 
beş sene on ny hapse mahkt'.lm olmuştur. 

• Yedi yaşında bir cocuğn tecavüz eden 
lstavrl isminde on beş yaşında bir çocuk 
ağır cezada üç sene ağır hapse mahkClm 
olmuş, yaşı küçük olduğundan cezası nltı 
aya indirilmiştir. A:>Tıca tecavüz etliği ço. 
cuAa elli llrn tazminat verecektir. 

• Vnrna ve Köstence limanl::ırını ziya
ret eden "Homidiye,, mektep semi.si, Ka
radeniz sc)·nballnden cumartesi gilnfi li
manımıza dönmüş olacaktır. 

"Hamidiyc,, bundan sonra Akdeniz se
yahatine çıkacak ve dost memleket liman
Jarını ziyaret edecektir. 

DIŞARDA: 

• Jtargaşalıklor çıkan Jamoikdc vaziyet 
ciddllllıini mubnfaıa etmektedir. Antil 
iis5il başkumandanından bir kruvazör yol
laması istenmiştir. 

• Sov) el kadın la) n) recileri Polln Os
pcnteko ile lılnri Minıskova motörlü deniz 
tayyorclerl icln kapalı dairede bir mesafe 
rekoru tesis etmişlerdir. 

• Stokholmu ziyaret etmekte olan Leh 
hariciye nazırı Bek, dün lsvec başvekili 
Snnssonu, hariciye nazırı Snndleri ziya. 
ret etmiş ve kral tanıfından kabul olun
muştu:. Akşam şerefine hfilct\met tarafın
dan büyük bir zi)·afet verilmiştir. 

• Romanya hOkfımetl krala ve kral nllc
sl efradına karşı olduğu gibi diğer devM 
reislerine yüksek devlet memurlnrına knr 
şı yapılan sulknstJar ve keza siyast cJn, -
yeller ve hırsızlık için adam öldilnnek ı 
hnkkındn ölllm cezasının tatbikini karnı . 
laştırmıştır. 

• Erkek elbisesi diken fşçlJer Parfsle 
grev ilan etmişlerdir. 

• Deyli Ekspres gazetesinin aldığı mnlfı· 

mnta göre, Jnsiltere Mısıra bir çok bom
bıırdımnn ve keşif tayyaresi göndermtAc 
knrnr \•ermiştir. Du tayyareler Kahire c 
Süveyş knnnh mıntnkasında bulundurulrı 
caktır. 

• Polonyayı resmen ziynrct etmiş ola n 
Romnnya bnşvckili Patrik Miron dün Var 
şovadnn Bükrcşc dönmüştür. 

akah 
me te inde 
meyvecilik 

Fi danlık çin bir çayır 
IMtlmUik ediliyor 

Ziraat vekfileti memleketimizin en eski, 
ve ayni zamanda en ziyade inkişaf etmi~ 
olan bir tedris müessesesi bulunan Halka 
lı ziraat mektebinin daha ziyade inkişafı 
için bir program hazırlamış ve bu prog
ramın meyveciliğe ait olan ilk kısmı tat
bik mevkiine konulmuştur. 

Ziraat vekfileti, Halkalı ziraat mektebi 
meyvecilik grupunun inki§afı ve bir ta
raf ta da Istanbul köylülerine mükemmel 
bir örnek verilmek Qzerc mektep civarın

da bulunan nakkas çiftliği çayırının is. 
timlfilcine karar venni§tir. Şimdi kısmen 
de bataklık ve sazlık halinde bulunan 
bu bin dekarlık çayır civar köylerin hal
Jamn sıhhatı için muzır bir yer teşkil 
ederken yann memleketin en bflyük fi
danlığı haline gelecek Ye bu mıntakanm 
gerek sıhht gerek tabii varlığı üzerinde 
bir tahavvül \'Ücud:ı getirecektir. 

Çok müsait bir iletime malik bulunan 
İstanbul topraklannda yetişebilecek her 
nevi fidanlar bu yeni fidanlıkta yetisti· 
rilerek İstanbul köylülerine bir nümune 
te~l edecektir. 

Nakkaş çiftliği çayırının mübayaası 

için 9550 lira kıymet tal{dir edilmiş ve 
tahsisat da gclmis olduğundan çayırın 

parça parça sahibi olanlara tebliyat ya. 

pılmıstır. Bu suretle çayırın maksada ya
rar bir hale getirilmec:ine derhal ba§lana
caktrr. 

Sümerbank 

teşkilatı için kanon 

öğrendığimize göre, memleketin sı
nai kalkınmasında en mühim rolü oy
ruyan ve birinci bes yıllık sanayi pro
grammm tatbiki uhdesine Yerildiği 
gibi ikinci beş yıll:!' programın da 
tatbikine memur kılınacak olan Sü-

merbank teşkilatının. yeni ihtiyaçlara 
göre tanzimi için ve fabrikaların da
ha rasyonel bir şekilde ~alışmasını 

temin edecek bir tarz verilmek üzere 
bir kanun projesi hazırlanmıştır. 

Yünlü mensucat fabrikalarının ge
ne banka tarafından kurulan bir şir
ketin eline verilmesinden sonra, pa
roukl u mensucat fnbrikalarnım da 
bir 5irket halinde toplanmasına lta
rar verilmis olması bu projenin tatbi
katını kolayla.~tıracak hareketler me .. 
yanında bulunmaktadır. 

Yeni fabrikaların in.sasile faaliyet 
flahası daimi bir şekilde genişlemekte 
olan ve Türkiyenin sınni işlerini elin
de bulunduran Sümerbankm yeni te~ 
kilatla daha faydalı ve verimli bir şe
kilde çalışmakta devam edeceğine 

§Üphe bulunmamaktadır. Bilhassa bu 
yeni ~kil ikinci beş yıllık sanayi pro
gramının tatbikine bir hazırlık te§kil 
edecektir. 

HABER - :;A.fteam postası 

Sovyet rad olarında 

Tür gecesi 
29 mayısta konser 

verilecek 
Moskovn; 25 (A. A.) - Sovyetler 

Birliği radyo ]çomitesi ve Sovyetler 
Birliği ile dış memleketler arasında 
külbllr münasebetleri cemiyeti tarafın 
dan 29 mayıs gecesi bilhassa Tiirkiyıe 
için bir radyo-konser tertip edilmiştir. 
Konsere en muktedir artistler iştirak 
eyliyeceklerdir. Bunlar arasında Tür
kiyeye ~terek konserler vermiş olan 
Türk halkının tanıdığı Sovyetler Birli
ği milli artisti muganni bayan Barsova 
ve viyolonist David Oystriah da var 
dır. 

Radyo-konserin mufassal proğranu 

aynca bildirilecektir. 

Radyo-Konser, 19.79 metrede (r v 
96) ve 24.88 metrede (r v 59) Mosko
va radyolan v~ ayrıca 1210 metrede 
Kiev, Simfervol, Erivan ve Tiflis is
tasyonları tarafından neşredilet.:ektir. 

Radyo-konser Türkiye saatiJe 18.30 
da başlıyacak ve konserden yanm saat 
evvel, yani tam saat 18 de konserin pro 
vnsı yapılacaktır. 

Bu konser, Sovyetler Birliği radyo 
komitesinin So ... -yetler Birliği milletle-

rinin sanat eserlerini tanıtmak maksa
dile mayıs içinde tertip ettiği radyo-

konserlerin ikincisidir. Birincisi 7 ma· 
yısta Amerikaya verilmiş ve 50 Ameri 
ka radyosu ile de nakledilmiştir. 

Bir kad n 
lzmir h stahaneslnde 
çocuğunu öldfi dü 
İzmir; 25 (husus!) - Karnında bu 

lunan urdan kurtulmasıru istiyerek mem 
leket hastc:banesine müracaat eden ve 
kabul olunan Torbalr kazasından Dudu 
adındaki dul :ita.dm gtf.:eyansr helllda 
gizlice doğ ırmuş, çocuğunun öbeğini 
kopararak öldürmUştür. 

IUdise hastabakıcılar tarafmd ı '!Y 
dana çıkarılmış, kadm adliyece tev :if 
edilmiştir. 

Balkan antantı ve · 
ltiiçük antant 

Posa ar 
kon esi 

Atlnada çalışma
larına başladı 

Atina, 25 (A.A.) - Gazeteler dün 
Atinada başlıyan Balkan antantı ve 
kUçlik antant postalan konferansını 
eclamlamakttJdır. 

Açılış celsesinde, muvasalalaı; müs -
teşarı Nlkopulos bir nutuk söyleyerek 
kongrecileri selamlamış, iki l&'\lrup mil· 
!etlerini biribirine bağlayan müşterek 
hassalan tebaruz ettinniş, halka daha 
iyi hizmet eylemek 'VC mevcud dostluk 
bağlannr daha ziyade srkılaşdınnak için 
iş birliği lüzumunu bilhassa kaydeyle· 
miştir. 

Çekoslovak heyeti reisi B. Heimberg, 
bütün heyetler namına ibu nutka cevab 
vermiş ve ezcümle demiştir ki: 

''- 1936 da Bükreşde tesis edilen 
ve ozamandanberi gittikçe i"'kişaf eden 
Balkan antantı ve küçük antant posta· 
lan aroo.ı:ndaki sıkı işbirliğinin ekse • 
fans1an tarafmdan milşahede edilmiş 

bulunmasından dolayı çok bahtiyamz. 
Gayretlerimizi inkişaf ettirerek önümüz· 
deki Buenos • aircs konfransma, fikirle 
rimiz!:leki tam mutn.b<katı gösteren müş 
terek bir eser hazırlayacağız ve verece-
ğiz. ,. 

Koofrans, bugün de mesaisine devam 
etmiş ve delegeler öğle üzeri Başve
lcil Mctaksas tarafından kabul olunmuş 
ve Tilrk delegeleri de bugün gelmiş -
tir. 

Bu akşam muvasrua müşteşan tara· 
fından heyetler şerefine büyük bir zi· 
yafet verilmiştir. 

ZAYl - 1424 numaralı arabacı plaka
mı zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Mehmet 

• 
erı 

m aş 
Ankara, 25 (Hususi) - Vilayet 

hususi idarelerinden maaş almakta 
olan llk tedrisat mtifettişlı>rlnln u
mumi mlh·azeneye alınmalarına dair 
kanun IA.ylhası encUmenlerden ge
cerek ruznameye alındı. L!ylhnya 

merbut bir cetvele göre bu mUfettJş-
' lerln on beşl yetmiş Ura., otuzu elli 

beş lira, eıusı kırk beş lira, sekseni 
kırk Ura, doksanı otuz beş lira, yüz 

yirmisi otuz lira. asit mnnş alacak
lardır. Bu kanun merlyete girdik
ten sonra ilk tedrisat mUfettışUğlne 
tayin edilecek olanların Gazi Terbi
ye Enstitüsünden veya ecnebi mem
leketlerdeki mUmasll mekteplerden 
mezun olmnlan şart olacaktır. 

1Ik tedrisat mUfetUşlerl evveltı 

stnjlyer olarak tayin edileceklerdir. 
Stajlarını muvaffakıyetle yapmış o
lanlar doğrudan doğruya mUfcttlşll
se geçirileceklerdir. Staj sonunda 
muvaffak olmayan veya mnfettişllk· 
te kalmaları vektl.lctce uygun görül
meyen müfettişler menşelerine göre 
tayin olunablleceklert okulların öğ-
retmcnllklerlne mUktesep 
rlyle naklolunacaklardır. 

•• 

maaşla

MUsbet 

26 MAYIS - 1938 

fet-
n 
r 

mesaileri vekAlet mUfettlşlerlnln ve
ya maarif mUdUrlerinln raporlarly
le sabit olanlar barem kanu~unda
kl esaslara göre terfi ettlrJlecekler
dlr. Halen mUstalıdcm olan llk ted· 
rlsat mUfettlşlerlnden bu knnun mu
cibince umumt muvazeneye nlma
caklnrla bu kanunun merlyetlnden 
evvel llk tedrisat milfettişll~l yap
mış olup da mUfettlşllkten ayrılarak 
ecnebi ~ıımleketlere tahsile gitmiş 
ve tnbslrnf bitirmiş olanlnrdan tek
rar ilk tedrisat mütettlşllğine tayin 
edilenlerin yeni tekaüt kanununun 
neşrinden sonra hm:ust idarelerde 
geçen hizmet mUduetıerl tekaUtıilk
lerlnde sayılacaktır. 

Öğretmenliğe nakledilen mUfet
tfşlerln milfettfşlfkte gecen hizmet
leri de husust idarelerce tekaUtlUk
lorlnde sayılacaktır. Bu kanun ay 

sonunda merlyete konacak ve bu ta• 
rlhte müstahdem olan Uk tedrisat 
mUfcttlşlorfnden maaşları otuz lira
dan fazla. maaşı olanlar da halen 
almakta oldttklnn maaş derecelerl· 
nin birer derece ytlkseğine çıkarıla· 
caklardır. 

• uvazene ve 
t aıat 

ka e 
57 Milyon llralık fevkalade tahsisat 
U\yihasını da Meclis dlin tasvip etti 

Başlarafı 1 incide 
Müv:ıı:ene vergisi kanununda bazı 

değişiklikler yapılması hakkındaki ka-

nunun müzakeresi esnasında Berç 
Türker tarafından ileri sürülmü§ olan 
mütalealarn karşılık veren biltçe encll-

mesi mazbata muharriri Raif Karade-
niz, tenzilin yalnız: kU~ük maaşlardan 
başlamamış ve bütün maaş esbabının 

herbirinden bu tahfifin yapılmI§ oldu
ğunu kaydeylemiştir. 

Bu izahatı müteakip kanun, aşağıda
ki §Cltildc kabul edilmiştir: 

Madde 1 - 26-5-932 tarih ve 1980 
sayılı müvazene vergisi kanununun bi
rinci maddesinin 5 numaralı fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

''- Bir ay içinde her ne unvan ile 
ile olursa olsun aldıklan paralann 
mecmuu kazanç, iktısaıdi buhran ve 

ve müvazene vergileri indirildil."ten son
ra 20 lira ve ondan aşağı düşenlerin 

istihkakları ve 80 kuruşa l:adar işçi 

gündeliklerile 120 kuruşa kadar olan 
gündeliklerin 80 kunışu bu vergiden 
müstesnadır. 

Hem gündelik, hem maktu Ucretle 
çalışanlann bir ay içinde gilnd.clik ve 
maktu ücret oları:ık aldrklan paraların 
yekunu kaznns;, iktısadi buhrı:ın ve mü
vazene vergileri indirildikten sonra 20 

lira ve ondan aşağı düşenlerin istihkak· 
lan dahi bu vergiden muaftır. Muhte· 

lif cihetlerden gündeliği olanlann mu
afiyetten istifadelerinde gündeliklerinin 
mecmuu nazan dikıa.te alırur.,, 

Kanunun diğer bir maddesi bükmli· 
ne göre de: 

Müvazene vergisi, istihkak ve tediye-

Haydutlar bir otomo· 
bil faorikatörünü 
kaçıracaklardı 

Londra, 25 {A.A.) - Dün gece iki 
şaki meşbu!' İngilliz otom bil fabril:a· 
törü Lord Umild'i kaçırmağa teşebbüs 
etmişti. 

Bu iki şaki lordun fabrikalarındaki 

yazıhanesinde henüz çalışmakta ol!duğu 
bir sırada odaya girip kendisini roverler· 
le tehdit ederek beraber bir otomobile 
binmesini söylemişlerdir. Bu esnada 
tesadüfen yanındaki bir odaya giren bir 
memur bunu işitmiş ve derhal telefon· 
la polise haber vermiştir. P.clis yetiş • 
miş ve şnkileri yakrılamıştrr. 

lerden kazanç ve iktısadi buhran ver
gileri çıkarıldıktan sonra kalaı\ tediye 
miktnrmdan yilzde sekiz nisbetinde 
alınır. 

Bundan sonra, milli müdafaa vekile· 
tinde. zat işlen son tetkik mercü en
cümeni teşkili meccani leyli talebenin 
mecburi hizmetlerine ait kanunlar 'tas
vip edilmistir. 

Meclisin bugünkü toplantısında ka
bul ettiği kanunlar arasında 57,918,000 
liralık fevkalade tahsisat verilmesine 
alt kanun lllyihası da bulunmakta idi. 

B. M. Meclisi yarın saat 14 de topla
narak 938 bütçesinin müzakeresine de
vam edecektir. 

Me Sika csyanı 
Taraftar bulamıyan 

general kaçıyor 
Sananto:ıio, 25 (A.A.) - MclWka· 

daki Sadillo isyanr parasızlık ve gönül· 
lü tedarik edtlemcmesi yilzUnden akim 
kalmıştır. 

Dolaşan bir rivayete ıgöre, Amerikaya 
k<ı:makta olan Sedillo yakalanmak U· 
zredir kendisinin ba§lıca yardımcılan 
sergüzeştin nihayete ermek üzre oldu· 

ğunu hissederek birer birer Kardena• 
bükWtıetine te"lim oluyorlar. Çilnkü 

Sadillo kendisine Amerika.da ta~·are::r 

temin cde<:ek olan Lared ile diler arka
daşltJ:'ının tevkifi üzerine son muvaf
fak olmak ümidlerini de kaybetmiıtl. 

Teslim olan asiler 
Meksiko, 26 (A.A.) - Sedillist'ler

den 400 kişi, silfı.hları ile beraber San· 
ta Ma.ria. Del Rio'daki askeri maka.· 

mata teslim olınuşlarôır. ReisicUın• 
hur Kardenas teslim olan bfttün ast· 

ler hakkında affı umumi ilAn etmiş-
tir. Fcdernl kıtnat, Santa Maria Del 

Rio'daki Scdillistleri hezimete uğrat· 
mı§lartlır. 

AR'i general kaçamamıı 
San Antonyo, 26 (A.A.) -Teksd· 
General Sedillo'nun taraftarlarf, 

mumaileyhin San Lui dö Potoei hil-

kfuneti dahilinde kftin El Salto kas&" 

basında bulunmakta olduğunu teyit 
eden haberler alınışlardır. 

Sedillo ta.rafta.lan, köprüleri yak· 
mn.k, dcmiryollarım bozmak suretfle 
mukavemet hareketinde buluıımaJd& 
'herdevamdrrlar. 



Riyaseticumhur 
yatı 

A.ybaııoda lima
nımıza geliyor 

fMESELEi 
RARER-~ • ..-.... r..-. ..... ~-=-====-===--=--=-======~~=========--===='=-

f/juwnvtı~,.,...._ 

Riyaseti cllmhur için Amerikalılar
dan almml§ o!an yatm Hamburgta 
yapılan dahili tadil!tı t&mamlanmıı 

ve Mayısm 22 sinde suvarlsi Sait kap
t.anm idaresinde memleketimize mil
tevecclhen yola çıkml§tır. 

Çok yollu olaıt geminin Huiranm 
bqlangıcmda limanımıza gelmesi bek· 
lenmektedir. 

Stajdan dönen tDtDn 
mDtehassısları 

lnhinrlar idareli tarafından Ame
rika, Almanya ve Franaaya tntiln it
leri tlzeıiııde staj görmek üzere gön
derilmJt olan pnçler memlekete d&ı· 
mUeierdlr. 

Bu gençlerden bir kıamı Amerika
da Amerikan ttltncWUlilniln ltleme-

alnde, Vlrjln& tnttınlerinln zlraa.t ve ba 
Jmm, bit kısmı da Almanyadald fab
rlb.larl& Franm rejial mUeuelele
rtnde gene tlltnn itlerine alt mMele
Jerl tetkiiı: etmifJerdir. 
Stajlarmı bitiren bu pnçler yerine 

&ıDmlladeki ay IOllunda yeniden on 
pnç Avrupa ve Amerfkaya f&ıderl· 
lecekt!r. 

Memleketlmlzde 
yeni bir ıan yıldızı 

An.karada, en bllyWı: almalar n muh· 
terem fabalyıtler huaunmcı. pek mu
vaffaldyetli konserler vermiı olan ve 
Ankara radyo•unda okudufu parçalarla 
pek .ziyade alkrılanan güzel ve tath aci
li Bayan Melek Tokgö%Un en nefla ve 
,u.tde pırkılannı Columbla pWdannda 
okumak O.ere lıtanbula ıeJdffl haber 
aLnmııtır. 

• Çocuklar ve sınema 
Çocuk sinemaları ve çocuk tiyatroları 

neler düşünmeliyiz ? 

• • 
ıçın 

Küçük çocukla
rm sinema ve ti· 
yatroya rötUrUl· 
mesl, cidden üzerin-

de durulacak bir 
Dl91eledir. Beledi
ye talimat.nam .. 
sine reğmen, bir 
çok aileler, ufacık 

çocuJdarım aine
malar& getirmek
te mrarla devam 
etmektedirler. 

Filhakika zabı· 
ta. bu iti milmktln 
oldufu kadar kon· 
trol etmekte, aiııe-

macıla.r da ufacık 

oocutıan mtıeue
..ıertne kabul et-

memektedirler ama, 
ebeveJlller bmat 
anu etmeden va
atyetln tamamen 
ıalah olunmuına 

aıman trajedl, N· 

lvıt f Qmlerinı ıeu 

1 ıez. O GllOCl1c bı
nuna uygun olan 
CltXlfttir /Uırnlert
ni aever. 

Ht!lfA h 1cıadaı' 

~Jile Mcrib6" 
me~a(Jy

Myeba"""' W. a
tHMIGI' /a"'1erift 
......ıUMI' gıbi, 
~~ 
de 'bwakttlt teair 

• lclStA de~, bU41riB 
'Y'd""- ıı. gibi 
filmlerde gocv.k 
1'Cgbtr ..,,..,., 1cıa-
tuı, Atrau1, aoıy

~ atVDm 
etma. Çooul; bUir 
1oi, 1cıısfft AtrıW, 

IOYI"** M ya
pana~ bir 
gi1'GCltl1effll•ine 
da§cteekffr ,,. gs-

imkAll · bulunma- Avrupamt1 90CUk afMmtJlannlata ~, ~ ~ ~ - 900Ü bu /İlfft" 
decıaıtM ...,,.,. maktadır. 

Dijer taraftan linema teyretme ça. 
ima plmiı, yani yqı (12) yt lfl!11§ 
çocuklarm da, ne gibi fUmler eeyret • 
meel lcab ettlfl haklrmd& eenelerden 
beri uzayıp giden, fakat elln netice 
vermemiş olan mUnaka.plar hepimizin 
hatmndadır. 

ltte bu mevsu berinde, eehrlmizin 
alnema operatörlerinden bir a.t bi.r.e 
....... Jrl mektulMı a&*mlıtır. 

BQtlln hqatı lllnern•larda petiil 
için bu ili yaJdnm bUIMlf fca.b eden. 
ter arumda bulwwı mektup aahlbl 
eöYle diyor: 

''Sinem4 'Ve gocuk mevzuu etrafın. 
Cici 8'M Ji'/oir ,,. .atalealar dtnWik. 
• ,,.,..,.,. fllMldle _.,.,. gegfrfJir-

.. ~ w. Mtlllf '**· ~ 
,... ~ tMtlettM1c W!J'I Ota1am 
ttrr~ (!) /U.rnler gtsattrrmek. 

Bet1 btmldG butnın akaifti iddia ede
cek değilim. Yalnu bmdi kanootims 
1'8 tecnıbelerime dayanarak ba.zı nok. 
talara ip'6t edeceğim: 

a. beraber 
s~~~gınne. 

m&iftı tGvriye ~ Toag ~ 
~~Mı~ 
Bmsce1S~~~-
Mmalam almomalsdtr. CiWoC& 1'en4ı 
M§t'fıtlema bulmakta o1aft ~ ci. 
6trr'lm pla 1aaw do1t& Ja1abaM bir 
aalonda ııehirlmameye ~. 
BN ,_.,. giltll& atJGtJerw P"'Jeb' -
yotlClo .,.,. ...... .... flJlı"1r bir 
mfldcfet .,..,.. ,....,.,_ .....-fılle Mr lMl
ı. ge'JW • ........ ..,,. ....... ., .. 

""""" """"' --....,... ,..,.,.... da btmaJar 1cıııhr. 
Ba.., ~nn dimağl ~ 

Yorulmut olur. 
.,,,,_ bfnloe ~ Oll i1cıi ...... 

da" IOMO ~ ~ atriesf 
bmlblma?an Uamdsr. Ç'GMıG 1'er 90-
cuk kendı zeıı7citıe, ncM ~ {/6-
1'8 1'wıre1rıet eder. Kamkterine "!19'11" ol
mıyan filmi giJrmeye gittMa. <RJftıriL 
ae M :aevk duyma, ona ad oıur. Ota 
ucı °" flç yafltldald Mr goou1c M9'* 

/<ile om tneırv Tawwtlerl aUolflar. Bu 
"' demekffr 1oi, ,,...,. tü ~ bir 
~ Ne'* gtM ,.,._. ~k 
Tcendit9' wJaA eder.,, 

Sitlema opmıtM 
Nureddill Berl»y 

Yukarld atırlar tamamen delilse 
bile, birçok nokta1armd& haklı iddia. 
lan ihtiva etmettıedlr. 

Filhakika Amerikan filmlerinin bir. 
çoklan daima ada1ethı zaterlyle neti
ceJenmektedfr Jd, bu da k&-pe ruhlara 
fenalık defll, fyllik ve adalet qılar. 
l"akat yine &yıe ftlmler vardır ki, bun
lar d~ ufak çocuklar, genç kızlar ve 
delika.nlıla.rm dahi görmesi gayrica.iz. 
dtr. ı.te dikkat edllecet nokta. bura • 
dldır. 

Kaamafth lDDumt ftJm1erden blrgo. 
funun çocuklara sararsm olmuma 
rağmen, memlekette çocuk sfnemalan 
ve çocuk tiyatrolan yapılması hiç 
etlphe yok ki, çok candan arzu edilen 
bir lftir. HABERCi 

Glazateıere mektup 
yazma rekoru 

Av dO•manı bir 
lnglllz kadını 

1 NGILTEREDE Stlaleka'de )'8IJY8ll Beykan Filip 
gibi bir adama yerytlzUnde gok nadir teaadUf edi· 

lir. 
Bu zat geçenlerde 81 yqmda öldll. Zengin bir adıundı, 

parumı yiyor, hiçbir it ~apmadan rahat rahat yqıyor .. 

1 NGlLTBREDE guip bir dava görtllmektedir. 
(Glamergan) tehri (Himayei hayvanat cemi

yeU) tllldlen Jrarp zalhnane hareket ettiklerinden do
l&yr Uıo ıcW•k&nlı aleyhine dava açmJftlr. 

Y1111at1 l&lt2btmda alqtme hlvaltti, mat du. BUtiln hayatında tek bir merakı vardı: gazetelere 
6e)'GI J11S&lm yapclw. Çok sadı görü- mektup yazmak, 'Ve guetelerde basılan mektuplarım oku.. 
""8 bir tuvalet olmasına rafmm m b- mak. 

Jeticvap ND1mnda maznunlardan biriyle htJdm an
amda fÖYle bir kODU§Dl& geçm)otir: 

"'- i1' ıu.u. Ancd göfils iuıftı hm ~ken, ölüm yatağı içerslnde dahl, bir gazet.eye 60 
lllrauı olan iadmlar bu roblarla bir Irat bbılncı mektubunu yardı. Elleri titriyerek fmıaladı ve im· 
daAa ıazeı ıörünürlır 'Mlllm altma tu hqiyey1 koydu: .. Bu, imzamı IOl1 g&il-
....._ • tllnila olacaktır.,. 

-----------_ Beyken'iıı gok milkM!mel tunif edilmlt c1oeya1an var. 
dJ. G&yesl guet.elere mektup göndermek ve bunları gue. 

..----------- telen1e netnttirmek rekonmu kırmaktı· Bu at, bu me-
MOSKO VA DA ı'&ka tutuıduiu ıtındm ısınmtıne kadar geçen. 60 aene tçer-

TOrkl ye l"ID sinde, yukarda da 1pret ettiğimia gibi, tamam 80.000 
~ mektup yazauıbr. Bu mektuplarm mUIVeddeı.i do8ya. 

Radyo Konseri 1armda Mklamyordu. Ş&:veı mektup guetede netredlllrle. 
o guete parçuı da kesilerek ayn bir doeyaya giriyordu. 

29 Mayıs ı 938 Pazar ıünü saat Beyken'ln yazdığı bu 60.000 mektubdan pek ooju guet.e 
18

.30 da Moakova Radyo iltuyonu ldare1ıanelerinde kAlrt 1epetlne ablmış, ancak 9000 tane. 
/lg,76 VE 24,88 KISA dalp llserin· il pzetelerd.e yer bulabilmiştir. 
deza /.vaktile Tilrldyede konaer ver- Burak--'--'- Beyk !iti. ,__ a.u.ua.ua. en muradına ermJt, hem guete!er-
-. 

0
ot111 mqhur aan'atkirlardaıı Vi· k ektu --·"' ~lonıat OYSTRAH ile ŞANTOZ re go m p _,_, hem de gazetelerde çok mektup 

o.& ...,SO neereturm.ek rekorunu Jmm.Ittır. Zira '·-'lterede --. 
i..ı~ VA,mn ittirakile TUrlriwıı .u.&fi& 

0
--

~ tertl ' - telerde en c;ok mektubu çıkan Aljeron Aston isminde bir 
•-- P edilen bir konileri neıre-

Suçlu - Biz, tilkilere acıdıjımD için merhaıneterı 
yabbyorus. 

Htlrfm - TilJdlerf yakalamak. bfeee koyup hap. 
iletmekte ml meıiwnett:eıı ileri pllyor? .• 

- l'&bt, USUD müddet kafeste tutmuyoruz. Hemen 
)'1111 ve .ugin bir kadına atıyoruz. 

- Zenıtn Jradm tllkllerl ne yapıyor! 
- Öldtırtıyort... 

JWdmJ.-, c!lnJeJlcller PfJP kalıyorlar. JUrl Jieyeti 
bıalı&t talep ed!J'OI'. Ktwnunlarm 'Veldll aya.fa kalla· 
yor: 

- KlüklJjmfn 16yledifl dofnıdur. Bu nmghı ![a
dın, kendiafne ıötDrillen bUyUk ve Jdlollk tilkileri yttk
lek bir fiyatla l&tm alıyor. Bunal bir odaya bpa.t!Jor 
ve pala boltı1W· Bu kadın, tilkilerin tazılar tarafm
dan &Vlazıcbfmı ve balan diri diri parQala.ııa.rak yenil• 
d1lln1 blllyar ve bunu pyrl inlant buluyor. H&yvanluı, 
acı vermeden 6JdUrmek için JWmek fiyatla.rJ& ll&tm alı-
JOI' ... 

JD.rl, munlllllarm ademi mesuliyetlne karar ver

Hlr mDoakkldl 
tedip kasdı ile 

yazdık 
San'at de en büyük kıymet. evvel 

söylemekte ve "en iyı" yi berk•ten ön
ce b~dır. Bunun buraamda en 
ufak bir tereddüd "caiz" değildir. Te
reddüd eden aan'atm müeuirlerinden. 
olmayıp ''muhatip" larmdan iae, .zeki· 
amdan, zevkinden ve bilgisinden 1Uphe 
etme~e hakkımız olur. Eğe.r un'at çar
lı.mı çevirenler arasında bulunuyorsa, 
"imhası her san'at müminine vacib o· 
lur" demiyelim ama hemen falakaya ya
tmlmaaı ve badehu, iaWu nefiı edince
ye değin icrası aan'attan meni prttır. 

Bu nefsi iıWı reçetesinin evvel beev
vel kıymetli arkadapm Nurullah Ataç 
için kullanılmaaım iıtemek mecburiye
tinde bulunuyorum. Zira o, bir iki ıün 
önce Aktam gazetesinde nqrettlii bir 
yan ile, bizi böyle bir harekete tepik 
etmi§ bulunuyor . 

Aziz münekkidin san'at hiyaneti ile 
ithamına Hl.zum ıa&teraı sobcb. usun 
bir yazının bir fıkruıdır Jd esumı fiS:r 
lece baatetmek de miimkündllr: 

1 - (Tekrardan çekinenleri) aev• 
mem. 

2 - (Tekrardan çekin.en), dolruau 
aklına gelince yanlqmı tercih edendir. 

Nurullah Ataç birinci maddeehıde 
aarihtir. O dereecde ki hani lnunm; 

- Şu uf ve açık .azııı dellkanh (11~ 
mn kanma girmiyellm. 

Dlyecefi bile geliyor. Füat ildnce 
(madde) öyle berbad bir (aplatıc:ı) 

aebeb kt 
Filvaki (tekrardan çeklnenleri aev

mem) demekle Nurullah Ataç (mutlak 
ıurette) aan'at Alemini, açıkça. tü!lde 
tahrik etmekte değildir. Fakat (tenkid 
illhı) nın (tekrar)dan çeJdualerl cen
netinden t.ardetmckle tebdid etmeli ban 
gimize taklicl.;iliğl, çıraklık ua.retin1 ve 
maiyet olmalı: bayalıfım mWlylm c&t
termez( t?.) 

Eter Nurulla!ı Ataç, orijinal eaer ya• 
ratamıyacak bir Acizle aan'at ha,atma 
mUMllat olmq betbahtlann birihirin
den mendebur tecritbelere ahflmemele
ri endiıesile bu tehdidi savurmuı olaay
dı botumuza giderdi • Ama bu takdirde 
(tehdid)ini umuma ve açıkça aawrma- . 
maar, (lcis)in blalma PzUce fnılda· 
mur ic:ab ede.rıdl. 

(Tekrar) dan çekinmek: bayapıq.. 
maktan çekinmek demektir. Ve naııl, 
yer yilziindeki biltUn inunlan bayap
laflD&ktan lqırtarmak mümkUn delilae, 
aan'at ileminin biltıün mtıııteaiblerini de 
(tekrar) uçurumundan kurtarmak 8yle
ce mUmkUıı deiildir. 

Bazı iııaan1ar için bayağı olmak na
mı (mukadder) .e, bazı aan'at iatidad· 
aızlan için (tekrar) Q olma1c ayJece 
(mukadder)di.r. Böylelerlııln orijinal 
olma1c hevesine kapılmalan. ma•alJah, 
Xır)Ohir selaeleainden daha bUy6k bir. 
felaket olur. Nitekim de ~da: 

Ne idi o resimde ve heybldeki Jroa.
trilkti~ık kübist herzeler? 

Nedir o, romandaki dosyacılık herae
leri? 

Neydi o, kelimeniıı ve 85rin euı•atr 
olan tilri tahrlbe ka1Jnpn Nlçe9olatler? 

Oooh r hiç tüpheab, arbdapm Nu
rullah Ataç baylelerlne (tckrar)ı belen 
clinnekle, hattl bu nevi imam (telcrar)a 
teıvik etmekle umumt selamete bOyUk 
bir hizmet etmiı olur. 

Fakat, a Nurullah Ataç her '(tekrar
dan çeldnen),neden (dotnıau aklın& 
gelirı.:e yanhpm tef'Cib eden) olaun? 

Bu mühim davana pek ü1nnrs erme
dL Vatandq ne demek iatlyoraun? 

Paraa, bizim ean'atta ealdler her feY1 
a5yJedller ve tMSylfyecek ter. buümadı
lar nu? 

Yabud: 
(S5yleıunemrt oıaruar \l'U'I& evveli 

(Frenk) ln, (Cermen) ln, (Anılo-Sak
.on) un 18ylemeslnf bekllyellm ve eaa
n a8ylenilenlerl papalan ıibl) tekrvh
yahm) mı? demek istiyorsun? 

Blslm htr iki tekle verilecelc ppms 
cnabams tudur: 

(Söylenilecek nice cU el weyler var
dır •• bb herketten &ıce ve en 171 ~ 
Uyeceğts.)' • 

=================I (Garbda ve şmaa .ay1emnem11 oJa .. nı Gubden. ve Şarktan ena1. Qaıb1n .,. 

~ektlr. adam daha vardır ama bu ada.mm ıimdiye kadar pae. 
/1 Bu konser aynı zamanda Kin- teJerde 8000 mektubu JMll"dilmlttlr. 

mfttir. 

~:.of:. Slmferpol '360,6' Erivaıı" Beyken'iıı yuchfr mektupların çeeit çeoit mevzular& 
&"4ı:st radyo iıtaıyonlarile de net- tan.. etmeli çok tabiidir. 
~· Konıerin teknik provuı Bu ıatm iddialarına inanmak ie&b ederle, mektupll.. 

~-..•.•ı.·.1·1~c!;;e~be;:th~y;a-c;•;ktrr;;_· -.J nndan bir tanesi haksız yere idama mahkdın edilmif Isviç. 
reli bir amelenin camıu kurtarmlftır. Difer mektuplarmm 
tabii böyle mtıhim neticeleri olmamıttır. Guetelerde ne,. 

robman mektuplan arumda ~ bvl&r& kabul e. 
dilmemell llaklrmda bir lwımı yapılmumı teklif ecı.ııe, 
b!Jıtm fmıenm )'Utwil m1krop1an lbm bir llbıpQ ..... 
zifesi ı&'dQl1ntı ve Bakalm da yUzl1 yum lel'1n ve Qnı 
meale tutmua lVld1'mı laı>at is;iD W mektubu :oet met
hurdur, 

larkm ean'atklrmdan umalmuyecak de 
recede güzel ve en iyi, en aıobamrs ola
rak -yine- biz: söyliyeceğis.) 

tlihtt Sen, aan•at ed•mmı ~ 
den tedavi olmak imkinmı nuib eyle-
:aae t.. ıc.. DAVUT. 



Züppeliğe ve züppelere 
kızan bir artist 

0 0 eırl!:<e~ ylkbzlYıoıılYı YDşne yemiş 
gDbD koırmozoya boyayan 

dudakDardaını da ınefıret ediyor 
Sinema artistlerinden lvor Hovelo: 
- Neleri seversiniz ,neleri sevmez. 

siniz? sualine gayet garib cevablar ve. 
riyor. Bunların garib olduğunu kendi. 
si de teslim etmektedir: 

- Sevdiğim ve sevmediğim şeyleri 
o kadar az farkecliyorum ki, diyor, bu 
suallerin cevablarmı vermek için ka
famı karıştırmak lazım. 

Cevab vermek için kafa yorduktan 
sonra da söyledikleri şunlardır: 

"Evvela sevmediklerimden başlıya. 
lım: 

Birdenbire uyandırılmasını semem 
(Hele beni yataktan alıp studyoya gö. 
türecekleree ... ) 

Üzerinde (hususi) ya1.8.ll mektupla. 
rı sevmem. Bunların çoğu (umumi) 
işlere aittir. Fakat okunmadan sepete 
atılmasın diye üzerine böyle yazarlar. 

Kahve veya çay ya çok sıcak olmalr, 
ya buz gibi soğuk. İkisinin ortası ol
du mu sevmem ... 

Size telefon ederler ,buluşmak için 
bir saat isterler; sonra. siz bir saat 
söyledjniz mi: "işim var,, derler. Bu 
gibi insanlar hiç h~uma gitmez ... Kı. 
zarım ... 

Benim bir ~y bilmediğim mevzu • 
lardan bana uzun uzun bahsedilmesi. 
ni sevmem ... 

Sert kabuklu yumurtaları sevmem. 
ZUppelere çok kızarım? hele yeni 

züppeler var, bilmem rasgeldiniz mi 
hiç? 

"Falanca (bir kadın) için aşık ol -
duğumu .söylilyorlar! yalan!,, diye her 
kese .kendilerinin bu gibi dedikodulara 
sözde ehemmiyet vermediklerini na.n 
ederler. 

Halbuki ne ortada falanca bayan 
vardır, ne de 8..~ık olduklarına dair çr. 
karılan bir haber ... 

Lokantaya gidip de yer bulamıya. 
rak dönmek çok sinirime dokunur. 

Vi§ne yemiş gibi yüzümü gözümü 
boyıyan dudaklara çok kızarım ... 

Mütemadiyen parazit ve fedinğ ya. 
pan radyolar da beni milthi§ kızdırır. 

Ben sonnadığnn zaman birisi bana 
fikrini söylerse ve bana bir tavsiyede 
bulunursa. ona da çok kızarım. . 

Tiyatroda, oyun başladıktan sonra 
gelenlere de sinirlenirim, hele gUrilltü 
yaparlarsa! 

Filmlerde yaptığm1 hareketleri de
ğil de, bulunduğum vaziyet ve ruh ha
li üzerinde tenkit yazanlar da beni 
c;;ok kızdırır. 

Kadının erkege tokat atmasına da 
tahammül edemem ... 

BiitUn bunlardan sonra acaba sev
diğim ve hoşuma giden bir şey kaldı 
mı? 

Merak etmeyin, onları da buluruz: 
Bir kere Allahın yarattığı her şeyi 

severim: çiçekler, hayvanlar, blitün ta 
biat. .. lnsanm da, kafasını ve kolunu 
kullanarak meydana getirdiği eserle. 
ri severim. 

Bana ka.rşı gösterilen cömertlikleri 
severim. Bana cömertlik gösterenleri 
de hiç unutmam ve karşılığını göster. 
mek için fırsat beklerim. 
MüşkUl ve tehlikeli bir va.ı.iyette 

cesaret gösteren kaclm ve erkekler de 
hoşuma gider. Fakat kadının ve erke. 
ğin cesaret gösterecekleri yerler baş -
ka. başkadır. 

Istırab çekeceklerini bildikleri hal
de tahammül eden ve gözleri yılmıyan 
insanları da severim. 

Ölümle sevdiklerinden ayrılanlarm 
gösterdikleri soğukkanlılık da hoşu • 
ma gider, takdir ederim. 1 

Sevmediğim biltün hareketleri ya • 
pan onlar olcluklan halde, bütün in • 
•nlarr da eeveı ha.. 

Naeıl muvaffak oldum? 

Görüyorsunuz ki, sevmediğim §eY. -

Züppeliğe lazan artist 
!vor Novello 

ler sevdiklerimden daha çok. Bunun. 
la beraber hayattan memnunum. Çün
kU, muvaffak olmU§ blr adamını. 

"Fakat, diyeceksiniz, sevmediğiniz 
şeylerin çoğu hayatmıza ait. Etrafı • 
nm:la sevmediğiniz şeyler bu kadar 
çok olduğu halde, nasıl neşenizi mu. 
hafaza ederek çalışıyorsunuz?,, 

Bu, hakikaten bir meseledir. Fakat, 
şunu hatırlatayım ki, biz artistler, 
studyoda, kendimizi unutarak nasıl 
çalı§ıyorsak, hayatta da etrafımızda. 
kilere aldırış etmemesini biliriz. 

·Ben liolivuda ilk geldiğim zaman, 
hakikaten bUyilk bir sukutu hayale 
uğramıştnn: 

Beni büyük vaitlerle çağırmışlardı. 
Orada adetA davullarla zurnalarla, a
vuç dolusu altmarla karşılıyorlardı. 
Fakat ilk gördüklerim ve beni kızdt
ra.n şeyler karşısında hemen baYulu • 
mu alıp kaçmak istedim. 

Lakin, Holivudun kadınları umdu • 
ğumdan sevimli çıktı. Bilhassa. Con 
Kravf ord ile Rut Çattcr beni çok iyi 
karşıladılar ve yalnızlığımı unuttu • 
racak hirer arkada§ oldular. 

Bununla. beraber, yine Holivudda. 
muvaffak olacağımı zannetmiyordum. 
ÇünkU sinemanın Ramon Novarosu, 
Robert Montgomerisi ve Klark Gey. 
bl'i vardı. Bunların arasında beni kim 
f arkedebilecekti? Bütün bu yıldızla. -
rm ı~ığını nasıl söndürebilirdim? 

Fakat sonra anladım ki, sinema 
dünyasında bir yıldızın doğması için 
diğerinin sönmesi 18.znndeğildir. Va. -
kıa bugün çok bilyük bir şöhretle öğü
nemem. Fakat ilk zamanlar, bana orta 
bir artistlik unvanı bile vereceklerini 
zannetmiyordum. 

Sinemada şöhretin seyirciler tara. • 
f ından geleceğini düşünerek hata et • 
mişim. Pek müstesna artistler var, 
onlar başka; bunları seyirciler de far. 
kederler, ve kıymetlerini anladıkları 
için severler. 

Fakat birçok artistler, hep ayni a
yar oldukları halde, biribirlerinden 
farklı şöhret kazanmt§lardır. Bunda
ki scbeb de, onların film yaratmaları: 
değil, kendilerinin film tarafından ya
ratılmış olmalarıdır. 

Ben hangilerindenim, onu da seyir. 
ellerim söylesin .• , 
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Bir Çin mektubu: 

Tehlike karşısında 
birleşen Çin 

Para mukabilinde harbeden 
serqüzeştçi kumandanlar ·,qok oldu 

Dmpaıratcrun bDDe otoırltesınn tanomıyaıın 
eskD zaman vaıııftlernD mareşaO Şaıro - Kay .. 
Şek0Dn öınııüıını<dle dDze geDDyor 

Piyer Sis isminde bir Fransız mu
harriri, Çinda bir tetkik scyahalitıe 

çıkmıştır. Şimdi, oradan gazctcsi11e 
yolladığı mektuplarla görüşlerini an
latıyor. Muharrir ilk mektubunu 
Saygundan göndermiştir. Enteresan 
nokJalarını iktibas ediyoruz: 

"Burada her şey ne kadar. sakin, ne 
kadar sessiz! lstirahat saatlerinde cenubt 
Fransadaki bir şehir de ancak bu kadar 
sakin ve sessiz olur. Burası içerisinde 
yolcu olarak 100.000 Annimalmın dolaş
hğı biraz fazla sıcak Tulon şehrini ha
tırlatıyor. Yeni Saygun şehrini yapanlar 
Fransız askerlerile bahriyelileridir. On
lar burada daüssılasını çektikleri Fransız 
garnizonlarının yahut limanlarının ufa
cık bir modelini yaratmak istediler. Bu
rı\daki tiyatro, belediye dairesi. resmi bi
nalar en temiz ve en yeni Fransız üshl
bunda yapılmıştır. Vali dairesi de Nis i
le Bayan arasındaki herhangi bir hük<t· 
met konağmdan farksızdır. 

insan Fransada iken alevler içinde ya
nan Çin diyarile müşterek hudutları bu
hınan bu Hindi Çini müstemlekesini bir 

çok tehlikelere maruz gibi görüyor. Ba
k~ım her taraf ta yalan bir harbin ~Hi
metlerini arıyor. Fakat hiçbir şey göre
miyor. Yerli gazeteler Çin • Japon har
bine Fransız gazetelerinden daha fazla 
ehemmiyet veriyorlar. Insan ancak bura

da Hindi Çinin Çinden kilometrelerce 
uzak bulunduğunu, oraya gitmek için ya 
şimendiferde sarsılarak, yahut denizde 
sallanarak günlerce seyahat etmek lıizım 
olduğunu anlıyor. Ancak bu uzun yol
culuktan sonradır ki alevler içinde yanan 

§"lıirlere, topların gümbürtüleri işitilen 

kırlara, harp tayyarelerinin dolaştığı se
malara rastgelmek imkan dahiline girer. 

Çin - Japon harbi, belki de hiç hisset
tirmeden müstemlekclcrin nabzını daha 
hızlı vurduruyor. Hindi Çini limanlarına 
çıkan eşya, şimendiferin taşıdığı hamule 
gittikçe artıyor. Fakat bundan alfilcadar 
tüccarlardan veya gümrük memurların

dan başka kimin haberi var? Burada se
rin ~uruplar içilerek politikadan bahse
diliyor. Fransız müstemlekeler nazırının 
seyahati etrafında mütalealar yürütüyor
lar. Herkes Çin ordusunun son zaferle
r\nden daha fazla bunlarla al~adar. 

Adam bana acrr gibi cevap veriyor: 
- Bu sizi şaşırtıyor, öyle mi? Çünkü 

Çine, bu ~yanı hayret memlekete dair 
hiçbir şey bilmiyorsunuz .. Öyle ise iyice 
biliniz ki bir file göre bir Yusufcuğun 

uçuşu ne kadar garipse bir Çinliye naza
ran da yeni bir hMise o kadar gariptir. 
Çinde, hiçbir vakit yeni bir §eY olmaz. J 
Uçbin senedenberi orada yeni bir şey 

' olmamıştır. Orada dün bugüne benzer, ' 
yarın da bugünden farksız olacaktır. Bir 

kaç otomobil, birkaç radyo merkezi, Nan 
kin semasmdaki iki tayyare, Şankhay' 

daki birkaç yüksek bina Çinin ebedi 
manzarasını değiştirmez. Her Çinli biri
birine benzer, onun Harvar, yahut Sor
bonda yetişmiş olması felsefe doktoru ve 

ya mandarin olması arasında hiçbir fark 
yoktur. Bir Çinli daima Çinlidir. 

Orada bulunanlardan bir Çinli, ihtiyar 
Çinlinin sözünü kesti: 

- Böyle olmakda da hakkımız var. 

- Fakat bugün artık haklı değilsiniz. 
Artık iş apaçık meydanda, bugün artık 

Çinde yeni bir şey var. IGplinge rağmen 

bugün ''Çinde şark ile garp bazan biri
birlerile karşılaşırlar.,. 

- Bu mucizeyi kim yarattı diye sor
dum. 

"- Fakat bunlara rağmen emin olu- Bana cevap verdiler: 
nuz ki, Çinde yeni h8.diseler var.,, 

Bu sözler Koşinşinde umumi valinin - Japonlar. 

salonunda söyleniyor. Etraf muzda sessiz _ Daha bir sene evvel Çin IJU hare-

S<tdasız bekliyen uşa.1<lar önümüzdeki ketsiz uyuşuk memleketleri burada idare 

bardaklar ~lır bo~lmaz hemen dol- sistemi ne olursa olsun asırlardanberi 
duruyorlar. Cigaralarımız söner sönmez hiç değişmiycn anarşi memlekete hakim. 
yenisini yakıyorlar. Her hareketimize di. ·Binlerce senedenberi bu memleketi· 
dikat ediyorlar. O kadar ki bu fazla ih- ki partiye ayrıldı ve biribirile durma

timam bir kabus tesirini ~·apıyor. Yuka- dan çarpı~tı. Filvaki l\fogolistanda yaşı
nda yazdığım sözleri söyliyen adam bu yan bir dağlıya, Yunnan'da yaşıyan bir 
şehirde ihtiyar Çinli adıyle anılır; fakat çiftçiye "sen nesin,, diye sorarsanız ayni 
Çinli değildir. Sık sık Çine gidip geldi- cevabı alırsınız: ''Çinliyim.,. Fakat bu 

iki adam ayni cevabı ayni dille vermez
ler. Pekinde oturan insanların uğradık· 

lan f elfilcetleri Kantondaki Çinlilere an

latmağa kalkışırsanız sizi çok lakayt o
larak dinlerler. Ve işte bunun için Nan

kin hükfunetinin yani Mareşalin Avru
padan ve Amerikadan silah ve mühim
mat satın aldığını öğrendikleri vakit 
Yunnan - Fu'daki Çinliler sadece gül

müşlerdi .. O vakit biz de "zavallı mareşal 
demiştik. Bu tüfeklerden bir tanesinin 

dipçiğini, bu toplardan bir tanesinin bile 
namlusunu görmiyecek. Mareşalm bu si-

llhları görmeğe muvaffak olabilmesi i· 
çin Japonları bırakıp cenup Çinlilerile 

harbetmesi icap edecek,,. Fakat itiraf e
derim ki aldanmışız. Otuz senelik tecrü-

bem burada tamamile muvaffakiyetsizli

ğe uğradı. Sil8.hlar kazasız, belasız, ce
nubi Çinden geçip mareşalm eline geldi. 
Mareşal mim orduyu bu silahlarla techiz 

etti. Biribirine nefretle bakan şimal ve 

cenup Çinlilerini barıştırdı. Büyük or
dular teşekkül etti, giydirildi. Harekete 

geçirildi. Bugün eski eyaletlerin general
leri, Tibet civarındaki küçük despotlar 
bile mare~la itaat ediyorlar. Eski zaman 

valileri imparatorun otoritesini bile tanı
mazlardı. 

- O halde para ile harbeden, sergüzeşt 
arayan, tali peşinde koşan kumandanlar 
ne oldu? dedim. 

- Onların artık nesli kalmadı. Belki 
bu ortadan kalkrnr~ nesilden nesile yaşı
yan bir, iki kimse vardır. Bilir misiniz bu 
generaller nasıl yok edildiler? Üzerlerine 

piyade kıtaları gönderildi. Yakajandılar 
ve cellfülar elinde can verdiler. Bu gene
raller ortadan kalkar kalkmaz Çinde sii

kOnet teessüs etti. Halbuki bu imkansız 

sanılan bir işti. Demek oluryor ki bugün 

Çin birliği bir emrivakidir.,, 

ği, umumi Çin ~birlerinden anber, ·---------------------------
misk gibi kokulu maddeler getirmek ile 
geçtiği için bu ismi almıştır. Bir tek ke

lime ile bu adam Çini bütün adetlerile, 
bütün ananelerile, diliyle bilen yegane 

Fransızdır. Çin evlerini kendi evi kadar 
tanır, Çin t~rifatına bir Çinliden daha 
iyi vakıftır. tşte bu adam söylüyor. 

"- Evet, Çinde yeni hadiseler var!,, 
O, bu cümleleri harikulade inanılmaz, 

işitilmemiş bir haber verir gibi bir tavır
la söylüyor. Bunun böyle olması da bi· 
zim için çok tabii. Çünkü bütün dünya 
o fikirde. 

- Çinde yeni hadiseler mi var? diyo
nım. Olmıyacak mıydı? 

Ankara Valiliğinden: 
Ke~if bedeli 178550 lira 51 kuruştan ibaret bulunan Ankara - Kırşehir yolunun 

80+000-103+500 üncü kilometreleri arasında toprak tesviyesi, sınai imalAt ile e
saslı tamirat işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6-6-938 pazartesi günü saat 15 de Ankara villyeti daimi encümeninde 
yapılacaktır. 1stekliler teklif mektupları, ticaret odası vesikası ve 10177 lira 53 ~ 
ruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzlan ve Nafia vekfiletinden 19.><> 
takvim yılma mahsus müteahhitlik vesikalarile birlikte sözü geçen günde saat 14 e 
kadar Encümen reisliğine vermeleri. "" 

Keşif ve şartnameyi hergün Nafia Müdürlüğünden görebilirler. ~1426)" :c2822): 
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Kız ben .seni göreli 
Bütün clı1nya karardı! 
G-Ozlerini sü::eli, 
Gönlüm ln"le :raro:r<lı! 

Gözlerin yqı1 engin, 
Bu enginde tte'Miziml 
Ben değil miyim dengm 1 
Gönlünde yok mu izim1. 

İi Vurgunum gözlerine, 
!i Yanarak bekliyorum! 1: 
ı: 
iİ O yalan sözlerine, : 
•• Kanarak bekliyorum! İ 
H D •• 
u: Geçenler gel.'° geri, li: 
; Atardım elemleri, i 
n o pek güzel cıcm1en H 
ii Anarak bekliyorum! c: 

···•· :: i! n .. ~ 
Fak& bakmak için kır'Larda papatya bulamıyan iki 6§1k oo bir ::tıvallı! 

ii Gecem gündüzüm.sün sen, :: 

·ı.ı " En tatlı .'Jözümsün Ben, r: 
- Kocankı gene ban{lhn elemek' 
- Evet. Kabahat onda ama it00n af/etmesini bilmeli; aonra o ~ Uzak akraba 

- Kardeşiniz sefalet içinde. Halbu. 
ki m&.§8.llah sizin haliniz vaktiniz ye.. 
rinde; neden yardım etmiyorsunuz? 

- .Kardetim ama çok uzaktan ... Ben 
ailenin birinci çocuğuyum, o on bi • 
rincll 

Sonıra? 
Geç vakit zilzurna eve dönm(lştU. 

Kansı tarafından pek fena karşıla
nınca, dili dolaşarak, onu teskine ça • 
b§tı: 

- Kızma kar.rığım. Geçerken bir 
arkadaş bir kadehçik ikram etti. H:ı
tınru kıramadım. 

- Bir kadehle mi bu kadar sarhO§ 
oldun? Sonra ne oldu? 

- Sonrasını hatırlıyamıyoruml 

Erkek - Av Jı.atıraZannt saklama. 
~>ıı pek severim. BiUuısM boynuzlar 
ın.Mna uğur getirir. 
Ka~ - O ha1ile aokağ<J çıkınca 

hemen bir ta!J1..Jf1re bı?etı al! 

Gaf 
- Kız. ne diye ağlıyorsun? 
- Nasıl ağlamam. Ba.ba.m bana 

''h ayvan., dedi. 

b 
- A, yavrum, zarar yok, o senin 
U;rüğündü•! 

MDıras ltlımDdl 
. Zengin erkek - Sizin qkıruzdan il. 
~~e lizü.Je elli kiloya kadar dilştilm. 
~de bir kilo kaybediyorum. 
!\adın - Ah, evlendikten sonra be. 

lll böyle elli gün daha seveceğinize i. 
naıısanı •derhal evlenirdim. 

- Haydi uyuma, oyun mra.n aeninl 

ii n ister BCV, ister sevme, 

1
.::i 

n ::;::::::, !!, 
! Bak omdan ne ttes gelir, ; i 
1 Serin gölgcli1clerde, i 

1 
Göğsümdür &ına sedir! · f 

Şakacı ! 
:ms:mm:M.a:ı:::: ... a .. :a::AMllnll'IMllı:i 

Nnşanca 

Bir hafta stiren bir se~ahatten dö. 

-- - ' 
Olur şey deill ı 

- Şu biz.im Ahmet kazandığı para. 
yı ne yapıyor bilmem. Salı gUnil para. 
sı yoktu, diln yoktu, bugün gene yok. 

- Senden borç mu istedi? 
- Hayır. Ben ondan istiyecekttm! 

Geveze kadan 
tKadm hastaydı, doktora gidecekti. 

O akşam kocası işinden dönllncıe l90r
du: 

nUşUnde karısının, evine gelen hırsızı • --:~=-~ - Doktora gittin ml? Ne dedi? 
tabancayla vurup yaraladığını işitince 1 
§afJmp kaldı: 

- Ayol sen bu işi nasıl becerebil. 

- Gittim. Dilime baktı ve kuvvet 
ilAcı verdi. 

din? Nişancılığm da varmış demek se. ' ---'?\lllla_.,"-1.--::::::-::ı;.:::=:ı: 
nin? Yaralı ne oldu? 

- Diline baktı ve kuvvet ilAcı \•er

di ha? Ayol senin dilinin kuvvete ih. 
tiyacı yok ki! 

Samuel - Çor,uklarım, bıı giln bay
ram olduğu, için size gUzeZ bir ycme1~ 
kitabı aklım. Zeytin ekme7c yedikten 
sonra kitaoın içindeki bütiln ycmek1c
ri birer birer o'/.."Uyaoak31nız. Sana da, 
.Abraham, i§tihan fazla olduğu için, 
kitabı iki kere 07..·umana mü~ ve. 
riyorum. 

anır nskcçwa 
folkıraso 

Harb esnasında cephedeyken bir ls. 
koçyalı bir gUn karısından şöyle bir 
mektup aldı: 

"Kooacığım. tarlayı sürdürilp pata. 
teş ekmek için hi::metime i1~i rcn.çber 
aZacağım. Ne dersi111 .. 

Karısına şu cevabı verdi: 
"Tarlayı sürdürme. Malıim ya tü

fek meselesi!,, 
Sansür bütUn mektuplan açtığı için 

kadının tarla.sına gilnUn birinde beş 
altı asker gelip toprağın altını Ustil
ne getirdiler. Kadrn kocasına haber 1 
verdi: 

"Neden bilmem, tarlamıza askerler 
geldi, toprağı kazdılar.,, 
Şu cevabı aldı: 

"Karıcığım. Artık patatesleri eke -
bilirsin. Mademki tarla :rilriUmii~·,. 

- öteki adam omuzlayıp götürdü. 
- Ha.ııgi öteki adam! 

- YaT:-ında evleniyorum. Müsi<ı7•bel 
kooamın ne yaptığını bil balroyımt 

- Onu 'bilemiyeoek ne var: budala. 
lık! 

enrı nvı 
- Benim tabancayla nişan aldığım 

adam ... 

Garson, masada kar§ıhklı oturan i
ki müşteriye ne yemek istediklerini 
sordu. Biri cevab verdi: 

- &na bir bütek yap, ama sinir-
siz tarafından olsun. 

Garson öteki müşteriye döndü: 
- Siz ne emrettiniz? 
- Bana da biftek ... 
Garson mutfağa seslendi: 
- İki bütek yap. Birisi sinirsiz ol

sun! 

Şi.J?)~Jt - Sen 71c'da11an çooirirain, 
ben frtn yapanm. 

Mazeret: mı'? 
- Azizlm, hayatta yapayalnızdım. 

Ben kendi kendimi yetiştirdim. 
- Bunu bir mazeret olarak mı söy~ 

lilyorsun? 

Va~1Y11rda 
Biletçi - Bu dünkü bilet, geçmez! 
Yolcu - Olabilir, dalgınlık bu. .. 

Muhakkak dün de sir.e bugünkü bileti 
vermişimdir! 

Maıntıkt 
Patron (yeni kasa.dara) - Sizden 

evvelki kasadarm zimmetine geçirdiği 
parayı hangi hesaba yazdınız? 

Kasadar - "Seyahat ınasraflan,, 

lıeS<ı.bına efendim! 
Erke.k - Ne dil§ünüyomı,n Bevgi.. 

Um' J 
Kadın-Hiç. 

Erkek - Beni mi (l~nüyoraunl, 
Kadın - E1Jet! 

eır ıone 
Kavga etmi§ti. Hararetle arkadl.§I. 

na. anlatıyordu: 
- Hiddetle Uzerime yü.rildtı. Daki • 

kalarca dik dik yUzUme baktıktan 

sonra ''budala!" dedi. 
- Allah, AJlah ! Neden o kadar u

zun dilşünmil~ acaba? 

Taoaan koca 
Yeni evlenmi§ti. Yolda ona. raslıyan 

bir arkadaşı sordu: 
- Nasıl, karından memnun musun? 
- Fevkalade! Bu zamanda bulunur 

gibi değil. Düşiln bir kere azizim, ka. 
- Şa7>kaJ&~::ı lUt/en giyer misiniz dmcağız çamaşır yıkamakta bile bana 

bayan1. ,' · yardım ediyor. 

Sevgnınye telefcın 
Şimdi duymuyor8tlm da o aıcak tıe/esini, 
Bari u...'"flktan olsun ifitm,Jim sesini! " 
Böyle teskin edeyim gönlümün hevesini, 
Bari uzaktan olsun ifiteyim ttesini! 

Baktım ki hiç gelmiyor bu aynlığın aonu,' 
Dedim: nasıl aras~m, ben nastl bulsam onu, 
Ve t§tc bugün açtım tıihayet telef onu. 
Bari u:xıktan olsun işiteyim sesini/ 

ŞAKACI 

- Ona "Bayan Diyojen,, diyoruz - Nedtm' 
... O la DWoJen .oibi Pir. erkek prıy_or. 1'o Pıüamı~ı : · 
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Jorj Karpantiye tekrar ringte 
Hava silAhlanması 
tüyleri ürpertiyor! 

Hava silahları en bol devletler~ 
nü/usun beher milyona başına 

isabet eden tayyare miktarı nedir 
Yazan: Sadık DUMAN _ _..... _ -

Bir zamanlar, tlünyamn m çoi ıtrn1m bobörü olan ve ismi 1s4l4 ımululamtyan ıski llünya boks ıam]Jiyonu Fransıı Jorj 
Kmpanliyı, smelerct soma, geçın lıafta Fransada tıltrar ringı çıkmıştır. Esiri dünya ıampiyonunun, bütün dünya spor •!· 
Mn umumiyısini al41cadm ıdm bu lsme ktti, bir ım1ilıayı1 mmfaatiM oerilm müsamne dolayuilı olmuştUT. Yalmı 3 
raoımt devam tdın bu ıöstniş maçında Karpantiyı, yukarilıi 11siml11de dı görüldülü gibi, ıski zindelik vı neıesisni tama
"'"' mulıafaza ediyordu. Birço/ı Fransıı lar, çok Hvdiklni bu sporcularım bir lterı daha ringde görüp alkışlamak için, mü
smnntnin omildifi salona Utta lıücıms etmişltrdir. 

Davis kupası 
maçları 

ISVEÇ - 1SV1ÇRE 
Stokholm, (A.A.) - Davis kll'JI}apna

SIDda İsveç ekibi İsvi~eri 4-1 maiJOp 
etmiştir. Son karşıla§mada Isveçli Bovi
aon, İsviçreli Fi§eri 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 
mağlQp etmiştir. 

lSVEÇ - lSvtÇRE 
Stokholm, (A.A.) - Davis karplaşna

larmm birinci günü beraberlilde~tice
lenmiştfr. 1-1 . . 

Bu haftaki 
Futbol 

müsabakaları 
T.S.K. lslanbul bölgesi Futbol aJanlıjın

dan: 
28-5-938 camartul ıana 11apılacalc mlllt 

küme maçı: 
Taksiın StadJ: 
SüleymanJye - Beykoz saat 15 hakem 

lızet Muhiddin Apak, 
'Oçok - Galalısaray saat 17 de hakem 

ŞaıJ Tezcan. yan hakemleri Rıfkı Aku1, 
Fahreddin Somer, 

Fenerbahçe 
Tamşlvar takımlle 
karşılaşablllr mi ? 
Mısır ve Filiatiııde bir turneye çı

kacak olan Romanyanm Tamışvar 
klilbü, bugünlerde ae1uimize gelecek 
ve Pazar günü Fenerbahçe ile kareı
lap.caktır. 

Deplasman maçına gltmeiii;ı ve 
Taksimdeki mtlsabakalara da fttirak 
etmemiı olması yUzllnden Fenerlile
rin milli kümeden çıkanlmalan bu 
kıymetli klDbümUzle Türk 8POl' ku· 

----~a.~•..,. 
aksim Sfadı: o'luniltu· 

2-6, 6-l mağlQp etmiştir. fstanbulspor - Süleymanf)·e, Beykoz ga btteması için de San • Lacivertliler 
FRANSA • MOBAAKO Jibl saat 15 hakem 1.M. Apak. ~ mmtakadan lizmı olan izini almak 

Monako ile Fransa arasmda yapılan 'Oçok - Be,ıkıa, saat 17 hakem Kemal Jçin müracaat bile etmemi§lerdir. 
davis tenis karplaşnasmda Fransa 3-0 Ralim, yan hakem1erl Fahreddin Somer, Halbuki on bet gün evvellsinden 
galip gelmiştir. Bu karplaşmalarda Pe- Şevki Canıa. miisaa.de istenmeal Iazmıdıı~. 
lizza • Boleli çifti Madelin • Lendav 
çiftini 6-0, 6-3 mallQp etmi§tir. ("azı• 'T'ezcan Bu vaziyet ka.!'1181D.da Fener - Ta· 
lT ALYA • LEHiSTAN V 1 .1 ~ DlifV8l" mUsa.bakasmm yapılıp yapıl-
Malano: '(A.A.) - Havalann yaimurlu T k h k l"k k mıyacağı malQm değildir. Kurumla a. 

olması yüzünden Lehistan • ttaıya davis e rar 8 em 1 yap8C8 JAkam olmıyan Fenerbahçe istediği 
maçlarına başlanmamıştır. , talmnla oyun aynıya.bilir. Fakat Ro-
MACARtSTANDA manya Federasyonuna dahil bir kltıp 
Budapeşte "(A.A.)" - Davis tenis maç

lamım üçQncQ turunda Macaristam Ga- ı 

borid Dall~. Sikof, Asbot temsil edecek 
tir. 
lNGlLTEREDE 

olan TamlfV&r TUrt Federasyonun 
müsaadesi olmadan müsabaka yap
mak ister mi? lgte bu fstifhamm ce
vabı kOJD.fU sporcular memleketimbe 
geldikten sonra verilecektir. 

Hava silalılanmam çok korkunç bir 
gekil almaya başladı. Zira, silihlanan· 
larm iddiaları ne olursa olsun, bu si
ıaıı, yani uçak, asla müdafaanın allL 
hı değildir, mutlaka taarruzun BilA.lıı
dır. 

Dilştıneliın bir kere: 
Habeg • İtalyan harbinden ve ı.. 

panyada devam edegelen istila harbin
den sonra mf kendilerini mtıdafaa 
kaatiyle afJAhla.ndıklarmı .ayliyenler 
1Midlbim1111~tu . 
çakla.rma havalanma emrini vermek 
için düşmanın kendi &ehlrlerl ve bll • 
yük endüstri merkezleri ilzerine gel • 
meeini ve bomba savurmasını mı bek· 
liyeceklerdir? 

Elbette değiL 

Harb başlar başlamaz taarruz ve te
cavüzle müdafaa araamda en ufak bir 
fark bulmak mümkün olmıyacaktir. 
Kendini müdafaa vaziyetinde bulunan 
devlet de, tıpkı tecavüz eden devlet 
gibi, uçak filolarını hummm bel ke. 
miğini kırmaya memur edecek. Bllylik 
endüstri merkezlerini, barajlarını, bll
ylik elektrik santrallarmı, demiryol • 
larmı tahrib ettirecek ve yine tıpkı 
miltecaviz gibi, müdafi de bllylik ee. 

Londra "(A.A.) - Surrey tenis turnu
vasında Elen Movdi, Paggi Eaivmi 
6-2, 5-7, 6-3, Avustucyalı bayan Mine, 
Freda Jamesi 5-7, 7-5, 6-2 yenmiştir. 

hirleri sık sık bombardıman ettirerek 
Dolmabaheede de cephe gerilerinde niDmı bozmak, hal

kın manevi kuvvetini sıfıra indirmek 
sdatyom ve mümkün mertebe panik uyandır. 

Surbiyon tenis turnuvasında Elen Vils 
Modi İngiliz bayan Pegi Skriveni mal· 
IQp ederek finale kalmıştır. 

Londra {A.A.)' - İngiliz bayan Mar
aot Lumbi, 6-3, 6-4 mağlQp eden Elen 
Modi Suny tunılvasmm pmpiyonu ol
muştur. 

Filibiyi 9-7, 2-6, 6-4, 6-3 mallQp eden 
Olif de erkekler arasında pmpiyon ol
muştur. 

Almenuada 
atletizm 

Berlinden yanlıy,or: Vaysvaser'de ter
tip edilmiş olan atletiım müsabakalarm
da çekiç atmada olimpiyat ikincisi olan 
Alman Ervin Blask 54,60 metreye çekiç 
atmıştır. Blask diski 43,96 metreye, gül
leyi 14,51 metreye atmıştır. 

-o-

Bir Fransız takımı 
Çekosıovakyada 

y e n ildi 
Franmlarm Strazburg oehrindeki Ra

IİDI klüp futbolculan, Çekoslovakyada 
bir turneye çdanı§lardır. 

Geçen gün S. K. Pordubice ile ikinci 
maçım yapan Fransız takımı 4-2 mailOp 
olımqtur. 

yapılacakmış ma1t çarelerini arıyacak. 
Ankara; 25 - lıtanbulun imanna Binaenaleyh, ister mlldafaa kastiy-

hW.:ımet tarafmdan yardım edilmesi ka le, ister tecavüz kastiyle haztrl&mml 
rarlqtmlmqtr. Bu arada, ıehircilik bulunsmılar, uçak filolan dalına ve 
mütehuaıu Prostun pllnmda göstereli mutlaka taarruz vasıtası olarak kul. 
ği gibi Yenibabçede büyük bir atadyum !anılmaya mahkfundurlar. Bu itibarla 
ile Dolmabahçede yapılması teklif ecli· yer yüzünün herhangi bir tarafmda 
len diğer bir stadyumun inpu tasvip yeni bir filo yapılması milstakbel har
olunmuıtur. be bir parça daha kanlı ve korkunç 

Hakem Şazi Teıcanm, millt küıne -------- ---- -------------maçlannm bidayetindenberi, federas-
yon tarafından resmt maçlarda hakem 
durmaktan menedildiii maltlmdur. 

Dün federasyondan gelen yeni bir emir 
le, Şazi Tezcanm tekrar hakemliie başla
masına müsaade edildiği ve ilk maç ola
rak bu haftaki Galatasaray - Üçok ma
çını idare edeceli bildirilmiştir. 
Şazi Tezcan, son senelerde yetişmiı en 

iyi hakemlerimizden biri olduiu için, 
kendisine verilen cezanın affedilmesi bizi 
de memnun etti. 

o 
EmlnUn Halkevl 
karışık takımı 

Evimlte bılh klilplerden teşkil edilen 
kanıık takımın son şekli 28-5-938 cumar
tesi ıonıı ual 18 da Karalilmrük sahasın. 
da yapılacalındın takıma seçilmlt oyuncu 
lann spor levaıımlarile uhada hazır bu
lunmalan bildirilir. 

Bir bisiklet ve üç kişi 

İngilterenln meşhur bisiklet pmpl. 
yonlannndan biri gene kendi gibi bisik
leti pek seven genç bir kızla evlenmiJ ve 
bir de çocuklan olmuştur. (.ocuk olmıca
ya kadar, iki kİ§İlik bir bisiklette lezeD 

genç kan kocalar, nihayet çocuk için (ie 

bisikletin arkasına takılabilen bir araba 
icat etmi~er ve Londra sokaklarmda, 
böyle bir tek bisikletle 3 ki§i dolapmn 
yolunu bulmUflardır. 

bir mana vermektedir, ien.DebWr. ~ 
Bugün, hava siWılan ea. bol devlefııt 

lerde ntıfusun beher milyonu bqma 
kaç uçak isabet etmekte od1Jlunu hff 
merak ettiniz mi T 

Fransız ka~ gelen bul 
rakamlara inanmak llzDnpUne: ~ 

İtalya.da em lld. 
lııgilterede Jark 1lç, 
Almanya.da otuz do&z, 
Franaada otUz altı, 

~--Belçika.da otuz, 
Sovyetlerde yirmi altı, 
Japonya.da yirmi ti&t, 
Bu devletlerin ntlfualumı ~ 

lim: 
ttaıy& ü, Lıglltere 38, l'ı'IDI& G, 

Almanya 70, Çekoelovüya 14, ~
ka 8, Sovyetler 187, Japonya '10. 

Demet oluyor ld bu &ft'letJerbı .. 
çakları yeldknu de IUdur: (ta!JU Fran. 
sız rak&mlarma inanmak mDmkUn O' 

ima). 
ltaıya 2288, İngiltere 1m, U. 

manya 2730, Framıa. 1512, Qekoıdo • 
vakya 462, Belçika 240, Sovyetler 
4342, Japonya 1680. 

Hava BillblımnaJll'Dda uçak bdu'ı 
belki de daha ziyade "uçakçı" mn • 
hemmlyeti olduğu IOpheeiadJr. Beı. 
umumi harbde bazı uçakçılarm Mk • 
aen, yUz, yüz yirmi fülpwı uçalı dtJ.t 
ıürmllf oldukları Ciileiintılecek olurm. 
Fransa fatihbarat teoldlltmm bil .. 
Jmndan yaptıjr incelemeclea. ILlmad 
neticelerde eöyle bildiriliyor: 

ltalyada. uçak bqma 23 uçakçı ., 
bet etmektedir. Bunun Uçt1 llUbl.Jdlr4 

İııgilterede uçak bqma 33 QÇÜCf6 
Bunun ilçtı subay. 

Almanyada uçak bqma cso ucıkCf' 
İkisi subay. • 

Fransada. 33 uçakçı. 2 al aubl.7• 
ÇekoeloV&kyada 17 uçakçı 2 81 .,. 

bay. 
Belçikada 10 uça.kçr. ~ a&t • 

çak bqma bir BUbay. 
Sovyet Ruayada 1IÇak bqma d 

harb pilotu. 
Japonya.da .,t bqlna 16 uçakGI! 

Dördll •uba:fıi l!o>yetRE:° ~ 
Almanya ve arumda YU'll ~ 
va.m ediyor. mon _... 
mUdafaa ~ mufttf~ 
kapandıfma .... 'bugUne lradar ,,. " 
nttaen~~blı~ 
bir hayli hm..,...a 1nt.1ar ecUJt • 
bilir. Franaız1tf hava ~ 
lstedikleri deröeiJre ancak 939 .,..,.. 
harmda ulqa~lerinl ~· 
Maamafih yerll edilstriye ver1leD fk> 
pariglerdea. baıb hava ner.aret1 J.., 
merikadan da peeln parayla avcı ~ 
yarelerl B&tmalmaktad!r. Bu ..,.,,,,,. 
ilk aipa.rlf edilen 100 "Cartla,, .._,.. 
lekiz av m teBUm ecUJ.eae)tfr. .,,. .....,,.,.... 
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Sabah 
tuvaleti 

GUzelllğloi muhafaza 
et mek Jstiyen 

kadınlara tavsiyeler 

Bütün kadınlar güzel olmayı ve gü. 
zel kalmayı çok isterler. Bunun için 
birçQk çarelere başvururlar. Fakat u
nuttukları mühim bir şey vardır ki, 
güzelliğin birinci şartıdır: sıhhatli ol. 
mıyan bir kadının güzelliğini muhafa
za edebilmesi imkansız bir şeydir. 

Güzeilik bakımından sabahleyin ya
laktan kalkış şeklinin ve sabah tuva. 
!etinin büyük br ehemmiyeti vardır. 
Bu mesele hakkında bakınız beyne! • 
nıilel şöhret almış bir doktor ne diyor: 

"Hayvanları görmez misiniz? Uy -
kudan uyanırken nasıl gerinirler. Bu, 
adalelerine çeviklik veren en iyi ha. 
rekettir. Siz de öyle yapınız. Uyanın
ca gerininiz ve derin derin nefes alı
nız. Yorganı bir hamlede atınız ve he. 
men yataktan dışarı fırlayınız. Sakın 
yorgandan evvela bir kolunuzu, sonra 
ötekini, daha sonra da bacaklarınızı 
çıkarmaya kalkmayınız. Bu size tem. 
bellik verir. Uyuşuk bir halde yatak
ta bırakır. GUzcllik için uyuşukluk 
kadar zararlı şey yoktur. 

Yataktan çıkar çıkmaz bir bardak 
soğuk su içiniz. Bu suya sekiz on dam. 
la limon damlatırsanız daha iyi olur. 
Düşününüz bir kere. Sabah kalkınca 
elinizi. yüzünüzü yıkarsınız. Midenizi 
ve barsaklannızı da yıkamak laum 
değil mi? Sonra limonlu su karaciğeri 
ve barsaklan tenbih eder. Karaciğer 
ve barsaklann iyi çalışması ise cildin 
ibeyaz ve yumuşak kalması için elzem
dir. 

Bundan sonra tuvaletinize başlıya. 
bilirsiniz. Dişlerinizi fırçalayınız, ban. 
Yonuzu yapınız. Banyo yaptıktan son
ra soğuk bir duş yapmak şüphesiz fay 
dalıdır. Fakat bundan çekiniyorsanız 
bir havluyu soğuk suya batırınız. lyi. 
ce sıkınız. Bununla kollarınızı, bacak
larınızı oğunuz. 

Sonra elinize yünlü bir eldiven geçi. 
rlniz ve bu eldivenle masaj yapınız. 
Bu masaj çok faydalıdır. Bilhassa vü. 
cudu yağlı olanlar bu masaja çok dik
kat etmelidir. Bu masaj yağları tama. 
ıniylc eritir. İç çama.~ırlarınrn temiz 
durmasını da temin eder. 

Ayaklarınız terliyorsa, çoraplarını
ıı giymeden evvel içersine bir çorba 
kaşığı Formol ilave edilmiş su ile a. 
Yaktarınızı yıkayınız. Bu yıkama bil. 
tUn gün ayaklarınızı terlemekten kur
tarır. 

Saçlarınızı taramadan evvel de dik. 
liat edeceğiniz bir şey var. Saçların 
~r kısmını, baş derisini her sabah 

I 
lş gören ev kadınının elleri yumu -

şaltlığını kaybeder. Ellerin beyazlığını 
ve yumuşaklığını muhafaza etmek için 
birkaç tane iyi patates almalı. Bunları 

haşlamalı, soymalı, ezmeli, sütle yo -
ğunnalı. Yatmadan evvel bu hamurla 
eller oğulmalıdır. 

n 
Kürkler ıslanınca tüyleri biribirine 

karışır, manzarası bozulur, parlaklığı 
gider. Bu hale gelmiş kürkleri bir ma
sa üzerine yaymalı. Üzerine toz ha. 
!inde asidborik serpmeli, bir gece bu 
halde bırakmalı. Sonra kürkü silkme. 
li ve yumuşak bir fırça ile fırçalamalı. 

Kürkleri ateşte kurutmanın tüyleri 
tamamen bozacağını hiç hatırdan çı
karmamalıdır. 

m 
Hasır şapkalar modası devam cdi • 

yor. Geçen seneki panamalar bu sene 
de kullanılabilir. Yalnız sararmıştır. 

Eğer şapkalar az sararmışsa 100 
gram adi sabunu iki bardak ılık suda 
eritmeli, bir fırçayı bu suya batırarak 
şapkayı silmeli. Sonra suya (imkanı 
varsa yağmur suyuna) fırçayı batıra
rak şapkayı tekrar silmeli. 
Eğer şapka fazla sararmışsa o va

kit 100 gram oksijenli suyu 4 bardak 
su içcrsine katmalı. Fırçayı bu suya ' 
batırarak şapkayı silmeli. Oksijenli 
suyun izlerini yine suya veya tercihan 
yağmur suyuna batırılmış bir fırçay. 
la atmalı. 

IV 
Sarmsağın sıhhi faydalarından son 

günlerde çok bahsediliyor. Fakat ağız. 
da bll'aktığı koku yüzünden sofrada 
sarmsağa kıymet vermekten çekinen -
ler hfüa çoktur. Halbuki sarmsağın ko. 
kusunu gidermek çok kolaydır. Sarm
saklı bir yemek yedikten sonra üç ya
hut dört tane çay şekeri yemek samı. 
sak kokusunu giderir. 

havalandırmak şarttır. Bunun için 
evveıa saçınızı muhtelif istikametlerde 
birkaç defa tarayınız. Ondan sonra is
tediğiniz şekli veriniz ... 

Açık havalarla beraber ljağmurlu 
havaları da düşünelim 

•• 
Bu senenin yazlık modaları meydana çıkmağıı 

başlııdı. Her renkte layyörJer eski kıymetini muha-
faza ediyor. Hasır şapkalar yazın da devam edecek. 
Uzun konçlu eldiven modası eski ehemmiyetini 
kaybetti. Artık bunlara rastgelmb•ecdlz. Bu yaz 
k ı sa konçlu ba~it eldh'enler moda .. Renkli iskıırpin 
modası de,·am edeceğe benziyor. 

Fakat yağmurlu günlerden henüz tamamile 
uzaklaşnıı~ değiliz. Yağmurlu günlerde geçen sene
den kalan uzun eldivenleri rahat rahat 'kullanmak 
mümkündür. 

Şimdi lıeraberce modellere bakalım: Sağda ve 
üstle gördiiğünüz güzel tayyör, mavi zemin üzerine 
beyaz çizglli kumaştan )'apılmıştır. Tayyörün ceke. 
ti oldukça uzundur. TI:ısit, sade hir kemerle bağla
nır. Etekliğinde yarım pill vardır. Üstle soldaki 
emprime küçük henekli rnuşamha mantodur. Ge
niştir, tonör üzerine de giyilebilir. Kukulctesi 
mantoya sadcC'c ile clüğme~:le baj:llıdır. lstendilU 
vakit çık:ırılabillr. 

Ortaılnki resimde heynr. çizgili sarı emperme
ohl ı.ıörülüyor. ~emsiyesi de ayni renktedir. Altta
ki, çok s:ıde ve o nisbetle zarif bir mantodur. f n
<'<' ye siyah ~·ünJO bir kumaştan ynpıJmıştır. tlzcr-e 
l<'ri hcyar. kumaş knplı iri dü~mclcr mantoya ayrı 
lıir güzellik vermektedir. 

l 
.J ı m ınastn k 

-ı-

• Kolların zarafetini temin ve kol ada
lelerinin biçimsiz ~.kil almasına mani ol
mak için her sabah aşağıdaki hareketleri 
beşer defa yapmak k1Hidir: 

Ayakta durunuz. Vücudunuzun ağırlı
ğını sol ayak üzerine veriniz. Sağ ayak 
yalnz parmak uçlerile yere basmalıdır. 

Kollanmzn omuzlarınıza kadar açnız. 
Başınızı sola döndürünüz. 

Sol kolunuzu büyük bir kavis çizerek 
hareket ettiriniz. Bu hareket aşağıdan 

yukanya soldan sağa yapılacaktır. Kolu 
hiç gergin tutmamalı, fakat ka\is mfun
kün olduğu kadar genis çizilmelidir. Sol 
kol eski vaziyetine geldiği vakit vücudun 
sikletini, sağ ayak üzerine istinat ettir
meli. Ayni hareketi sağ kolla yapmalıdır. 
Bas kolun istikametini takip etmeli. Ha
reket ağır ve devamlı olmalıdır. 

-il-

' 

Ç Dlk<0>D a t a oo kırema • Bacak adalelerinin muntazam kalma
sı için aşağıdaki hareketlerin beşer defa 
yapılması lazımdır. Sağ ayak üzerinde 
durunuz. Sol bacağı ileriye doğru ve 
mümkün olduğu kadar yukarıya kaldırı
nız. Kollannm omuz hizasına kadar ile
riye uzatınız. Sol ayak üzerinde ileriye 
dotrru bir adım atınız. Ayak yere değer
ken sol dizinizi kıvmmz. nu vaziyette 
~ağ topuğu yerden aymmz. Sağ dizi ger
kin tutunuz. Eski vaziyete dönünüz. Bu 
hareket vapılırkcn hilhac;c:a ıı;öi::riiı; ve be
lh rlimdik durmasına çok dikkat etme· 
Hdir. 

Bir ı.;ıo süt, 150 gram şeker, ve bir murtanın sansı 125 gram şeker ve bir 
parça vanilya ateşe konur. Koyuca bir çorba kaşı&rı nişasta ile çarpılır. Sulu bu
hal alıncaya kadar kaynatılır. Süt kay- lamaç haline gelen bu rnahlfil süt içeri
narken 6 yumurta akı telle vurularak iyi- sine ilave edilir ve hafif ateş üzerine ko
ce köpürtülür. Köpünnüs yumurta akı i- nur .. Ağır ağır kaynarken içerisine maki
çerisine 6 tatlı kaşığı ince toz şeker ilftve neden geçirilmis ve birkaç damla su ile 
edilir. Süt iyice kaynayınca şekerli yu- ezilmiş 125 gram çikolata kanştınlrr. 

murta akı kaşık kaşık kaynar süt içerisi- 10 dakika kadar çikolata ile kaynatı
ne dökülür. Süt içerisine düşen yumurta hr. Sonra derin bir tabağa boşaltılır ü
akı pıhtıaşır ve kenarları beyzi bir şekil zerine evvelce pişirilip tabakta duran YU· 

alır .. Bu şekli alan her parça ayn ayn murta aklan dizilir. Varsa buz dolabına 
sütten çıbrıhr. Bir tabak içerisine ko- konur .. Yoksa serin bir yerde soğutulur. 
nur. Bu is bittikten sonra süt ateşten Sonra sofraya getirilir .• 
indirilir. Beyazlan kullanılan altı yu-
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Yazc:ın: Ş. Rober Düma -2- Çeviren: F. K. 

Genç kadın kapıqı açar açmaz 
qülle qibi içeriqe atıldım 

Bir yandan parn meselesi de beyni. 
mi bir burgu gibi deliyordu. Emnıeri
hin parası olmadığına göre parayı o. 
na metresi veriyordu. Niçin? Evet ni
çin onun gibi güzel bir kadın, Emme
rihi parasıyla besliyordu? Güzelliği L 
çin mi? İm.kanı yok. Emmcrihte bir 
kadını çekecek cazibe yoktu. Bu işin 
başka bir sebebi olmalıydı. Bu sırrı öğ 
rene<:ektim. 

lzinden döndüğüm günden itibaren 
Emmerihin harekatını kontrol etmeye 
başladım. Hayatının nasıl geçtiğini, 

en ufak teferrüatma kadar, not ettim. 
Birkaç gUn böyle çalıştıktan sonra e. 
lhnde katı derecede vesika topladım 
ve hemen harekete geçtim. 

Bir gUn öğleden sonra, talimi müte
akip, yüzbaşı ile görUşmek istediğimi 
ettim. Kabul etti. Söylediklerini dik. 
katle dinledi. 

Emmerihi, şüpheli şekilde çok para 
harcamakla itham ve ihbar etmiştim. 

Yüzbaşıya karşı evvela tereddild e. 
der gibi göründüm: ''bir arkadaşın a
leyhinde bulunmak doğru değil ama.. 
Ayıb şey, fakat. ... Amirimin tabiatını 
biliyordum. Derhal sözümü kesti: 

- BilAkis eüphelerinizi fi.mirlerl
nize bildirmekle vazifenizi yapını§ olu. 
yorsunuz. Bildiklerinizi söyleyiniz, em 
ndiyorum. 

- BaştistUne yüzbaşını. Dikkat ettL 
ğim bir §eyi söyliyeyim: Emmcrilı u
cu yaldızlı çok pahalı cinsten bir ec
nebi cigarası içiyor. 

- Hediye verilmig cigaralar olma
sm? 

- Hayır yUzbaşım. Muntaz•man bu 
pahatı cig&raları içiyor. 

- Tuhaf şey! Bu clgaraları asker. 
llk maqıyla almasına tabit lmk!n 
yok. Maa.mafih hususi vaziyeti iyi o. 
labillr. Ailesi hakkında tahkikat yap. 
tiracağmı. 

- YUzbaJnn, bu tahkikatı ben yap
tmı. 

-Yaptm mı? 
- Evet. Emmerih bir ren~berln oğ-

ludur. Babası çok fakirdir, altı çocuk. 
lu kalabalık bir aileyi gilç besliyor. 
·-Nereden öğrendin bu malfımatı? 
· - Mahallinden... Bir izin gilnilmde 
F rihin köyüne gittim. Onun ak. 
rn.ı., .. ı.nrından malQmat topladım. 

' - Bravo onbaşı! 
• - Şüphelerim yalnız pahalı clgara 
JÇ?nesinden ileri gelmiyor yüzbagım ... 
Batka şeyler de var. Mesel! gayet pa
halı cinsten, Paristen gelme şişesi 110 
franga koku kullanıyor. Bu eişeler. 
den odasında gördüm. Geçenlerde bir 
kol saati aldı. Kaplama diyor ama, 

halis altın olduğu muhakkak. •• Uste.. Birden boynuma sarıldı, dudakları. 
lik her ay evine para yolluyor. Bun. nı dudaklarıma yapıştırdı. Soluğumuz 

lan farkedince kendi kendime: "bun- kesıllnceye kadar öyle kaldıktan son
lar bana tabit görünmüyor, dedim. ra başını biraz geriye çekerek te§ek -
Yüzbaşıya işi haber vermeliyim.,, Bir kUr etti: 
arkadaşı ihbar etmek bana pek ağır - Beni sevdiğini hareketlnle ispat 
gelmesine ve bu işi arkadaşlığa sığdı- ettin. Benım için yaptığını unutmıya. 
ramamakla beraber, sizi ziyaret et • cağım. Sana borcumu ödiyeceğim. 
mekten kendimi alamadım. ÇUnkU ben de seni seviyorum! 

- GUzel hareketin için hiç teessüf - Lizet! 
duyma onbaşı. .. Seni tebrik ederim. Sevinçten sarhos olmu§tum. Bu se. 
Mükafatını elbet görürsün. Söyliyece. viııçle ona ne söylediğimi §imdi hatır. 
ğin başka bir §eY var mı? lıyamıyorwn. Benim için ha.yatta 

- Hayır yUzbaşnn. yalnız onun mevcut olduğunu, her şe

Lir.etten kat'iyyen bahsetmedim. Fa 
kat bir an evvel onun evine gitmek i
çin can atıyordum. Yüzbaıı beni uzun 
uzadıya tebrik ettikten ve konuştukla.
nmız hakkında kimseye bir eey söyle. 
mememi sıkı sıkı tenbih ettikten son. 
ra yanından ayrıldım. Lir.etin oturdu
ğu mahalleye giderken yolda •'Emme
rth san.mm Jd bU alqam tevltlf ed1.. 
lir... diye· dil§ilnUyordum. Sıkıştırılm. 
ca Lizeti ele vermesi ihtimali de akla 
gelebilirdi. Buna ben ma.nı olmalıy • 
dım. 

Genç kadın bana kapıyı açar açmaz 
gUUe gibi içeriye atıldım: 

1 
- Fena haberler Ilı.et, diye hay • 

kırdım. Emmerihi casuslukla itham 
ettiler. Bugün tevkif edilecek. 

ÖlU gibi eapsarı oldu. Düştip bayı. 
lacak sandım. Fakat kendini topladı. 
Büyük bir soğukkanlılıkla, gözlerin! 
gözlerime dikerek, bana her ecyi anla. 
dığını bildiren bir tek sual sordu. Gü· 
lUmsUyordu, lakin gözlerinde öyle bir 
mana vardı ki, bu gülilmsemenin ve- 1 
receğim cevaba göre değişeceğini sez. 
memek imkansızdı. 

- Beni de ihbar ettiniz mi? 
Bu bir itiraftı. Derhal kendisini tes. 

kin ettim: 
- Hayır. Aksi takdirde buraya gel· 

mezdim. 

yi onun uğı unda feda etmeğe haZir bu
lunduğumu, oraya polis gelmeden ev. 
vel kııçmasmı haber vermek için gel. 
dlğimi söylemi§ olacağım. 
Yavaşça kollarımdan sıyrıldı. 

- Kaçmak lhmıl diye söylendL 
Hemen yan odaya geçerek alelacele 

bavulunu hazırlamaya koyuldu. Bu a
rada bana da !çerden seslendi: 

- Sen de burada durma. Polis ge
lirse seni burada görmesin. 

- Hakkın var. 
- Tabii ... Haydi çabuk git. 
Bana doğru gelmişti. Ayak uçları 

üzerinde yükselerek iki eliyle yanak. 
larımı tutup çimdikledi. 

- Sana mektup yazacağım. Adre. 
sf mi bildiririm. Seni seviyorum. 

Sonra geri çekilip tekrar etti: 

- Seni seviyorum! haydi artık git. 
İtaat ettim. lkazı beni de korkut

muştu. Lizeti elde edebilmek için kur
duğı,ım tuzağa kendimin de dil§meai 
ihtımali yüreğimi hoplatıyordu. 
Korktuğum bquna gelmedi. 
Emm~ o akşam deliğe ~kıldı. 

Bütün ge<:e sorguya çekildi ve tazyik 
edildi. Ve nihayet her şeyi ağlıyarak 
itiraf etti. Lir.eti de ele verdi. Fakat 
çok geç! Zabıta evini bastığı zaman 
Lizet hududu aşını§ bulunuyordu. 

Divanıharbde ben phit sıfatiyle bu. 
Iunduın. Evveli fena halde utandım; 
Emmerihin yüzüne bakmaya cesaret 
edemedim. Fakat hAklmlik yapan za. 
bitler beni öyle methettiler, hareketi
mi öyle göklere çıkardılar ki, yavaş 
yavaş ben de kendimi bir kahraman 
gM'fueye başladım. Celsede hazır bulu
nan arkadaşlar bana gıpta ile bakı. 

yorlardı. 

Emmerih, yab:ıncı bir devlet hesa. 
bına (Fransanm ismi karar suretinde 
zikredilmemişti) casusluk yaptığı sü
but bulduğu için yirmi sene ağır hap
se mahk<tm oldu. Gene biz!tn sabık 

arkadaşın tam varmış! eğer bu hadise 
birkaç sene sonra olsaydı kafasını 

celladın baltasmll teslim edeceği mu • 

•nııımWrılml•IEDllWSilt131•~ .... 
İşte, Rene'ciğim, vaktiyle bir karmelit rahibesi kıya.f etine 

rirmiı, sonra kibarlar aleminin delişmen bir kızı olarak tekrar 
dünyaya gelmiş kardeşçiğinin tasviri. Provans eyaletini kat. 
mazsan ben, Fransa'nın en güzel kızlarından biriyim. Bu söz, 
bqladığım güzel faslın hakiki hulasası olabilir. 
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Yazan : M. s. 
Büyük şehir hapishanelerinde 
alımsatım işi nasıl yapılır ? 

-15 -
Bir bonJurla bir yeleğim vardı. Ha· 

pisanede tamam iki yıl giydim. Renei 
eoldu, lekeleri çoğaldı, .-tık kullaıulmı· 
yacak bir bale geldi, madrabulardan bl 
rine bir liraya .attım. Fakat bir kaç gün 
.anra, benim emektar bonjurla yelek 
gene kartıma çıktı. Bir köylünll.n aırtın
da booa gülüyor-. Sanki: 

-Ban nelere düıtUm!. 
Diy•>rdu. 
Hakikaten köylilnUn mannrası, hali 

görillecek ıeydi. Ne komik maruaraydı 
ot •• 

tple bağlanımı çorapm bir çarık, lal 
bir şalvar, kır ve urun eakallr, baflDI 
kırmızı mendille örtmüı bir ad.:cncağız •• 
Benim mahut bonjur aırtında. kowt 
bahçesinde öyle mairur bir eda ile ge
ziyordu ki.. 

Böyle komik manzaralara hapiaane • 
!erimizde ırkıtlc rutlamr. 

Çok u bir .ıaman tonra bu köylll Uh
liye edildi. KayUne gitti. Benim bon
jur köyde kaç yıl &Ca giyildikten eon· 
ra kimbilir hangi bir köylll yavruauna 
plvar dikildt · 

HARAÇ 1 HARAÇ 1 

- Kelepir bir yatak var, halis yün f •• 
Satıyorum, haraç 1 •• 

Bu bir tellal, malım satan bir mah
kftm sesidir ki, ekseriya, tatlı &abdı 

uykusundan bu sesle uyanırauuz. 
Satış bedelinden on, en bet kuruı tel· 

lalhk alacak olan zavallı bir mahkQm .• 
Bütün talakatiyle yatağın yUnilnU, kt. 
hfını methede ede bitiremez. 

Bir sabah bakanınız, kovut bahçe
sine kirli, murdar bir yatak ıerilmif, 

etratına he§, on kiıi toplannuı. hara· 
retli hararetli pa.zarlı'k ediyorlar. An • 
laraınız ki, o gün yatağa muhtaç yem 
gelmit bir mahpua vardır. Bu, bq on 
kiıinin muhakkak sekizi tavcıdır. Mü
temadiyen fiyatı yükseltirler. Yeni ve 
ar.cm! mahpus kendine lazım ol•ın yata· 
ğt görünce, o ıda bir pey sürer, fiyatı 

biraz arttmr, nihayet araya biti gi.rer 
tavcılara çıkıgır: 

- Ne arttırıyorsunuz .• Sizin yatağr
ntz var .• Bu garip adame..~za claha zi
yade lhı:m. 

Sonra, yeni mahpusa döner: 
- Sen de iti uzatma!.. (10) kiğıt 

lıakkaktı. Keşki öyle olsaydı, çünkü 
hu takdirde ben intikam korkusu ol. 
maksızm eimdi rahatça yaı~yabilecek
tim. Fakat hadise 1931 de olmuştu, o 
T.aman da casusluk suçlan idamla 
ce7.alandınlmıyordu. 

(Devamı var) 

Vl'!r de al .• Böyle kelepir yatak bulamaz. 
vnl •• 

Taniyeaiyle ild liralık cııald. murdaı: 
yatağı r.wa)lı mahkQma (10) liraya 
tnlmıağa önayak olur. Bu'aht veriıtm 
sonra, bir bapiaane ldeti yerine getiri .. 
lir: Satan çayını kaynatır, alan dıa te
kerini alır, uf-..lk tertip bir çay ziyafeti 
çnkilir. Bu kabil manzaralara mkatlc 
rastlaıın hapisanelerde •• 

BüyUk tehir hapisanelerinde alım, 

.atım iti daha ba§ka tarzda yapılır. Te
miz giyinmif, dıpndan adt ark cl'bise, 
çamaşır yardnnı gören mahkfunlar, dı. 
pnda alı§tıklan yapma tarzının bapi· 
aaneele tatbiki mümkün olan aksanım • 
dan mahrum kalmak istemezler. Mu
nflan fazladır, bu maarafı karıılamak 
için evlerinden getirilen yeni çamapr • 
im satarlar. 

BU DA BAŞKA TURLUSUI 

Hapiaanede cezaıum tamamlayıp çı
kan hırsızlardan bazılan çaldıkları 

eıyotardan çamaıır, elbiae,saat gibi o
lanlannı hediye tarzmda, ba§ka afdam. 
tar vasıtasiyle hapisanelere yollarlar ve 
sattırırlar. Bu evvelce aralannda karar. 
~ıtmlmııtır ı 

Hırsızı ve çalmm:ıı eıyayı bulmak bu 
tusunda her çareye, her tedbire ba§VU· 

ran zabıta, nihayet bu ıekli öğrcnmiı 

haber almııtır, İstanbul ~ Ankara ha· 
ı4ıanelerinde satılan bu kabil etyalann 
istirdadı ve hınızlann yakalandığı de
falarca vaki .c:tmuıtur. 

GARDIY ANLAR MAHltUMLA:R.. 
DAN NtÇtN ÇEKiNtRLER? 

Mahpualann, emir Ye idareleri altın
da bulundukları bapiaane memurlann• 
dan korkmalan icap ederken, ne garip
tir ki onlar mahpuslardan korkarlar, 
terlerinden çekinirler! Bunlan kendi. 
lerine dil§man ettirmemeğe çalııırlar. 

Sebeplerini mi soruyorsunuz?. 
Böyle şey de olur mu diye hayret mi 

ediyorsunuz?. 

Şaımayın,hayret etmeyin,in yıl sil· 
ren mahpusluk hayatımda bu gibi ıer· 
Icri;böyle vak'alrı çok gördüm,bir çok 
defa phit oldum. 

Bu aeı ve acıklı halin sebebi pek ba
ı\ttir. MahkCtm hapisane müdürüne, ya. 
but hapisanel,eri arasıra tefti§e gelen 
müddeiumumilere müracaat eder, dert 
;nnar, der ki: 

- Falan gardiyan benden §11 kadar, 
para aldı, vermiyor 1. 1 

(Devamı 110r) 

• • m ıY iAZ ·AN: ONıO,RE BALZAK : ' · 

daklarmım rengi o kadar güzel, di§lerimln gUltişU o kadar tat. 
lı ki! ... Hem, kardeşçiğj.m, hepsi de ahenkli! Ya yUıilyUşUm! ya 
sesim! ... Hani büyUkannem eteklerine, dokunmadan bazı hare-

Kusurlarını yok değil, fakat erkek olsam o kusurları da se
verdim. Onlar, verdiğim ümidlcrden geliyor. lruıan, annesinin 
ltollarmm o nefis tombulluğuna hayran hayran bakarsa, hele 

annesi de d~es dö Şı:>Uyö olursa, kendi kollannm cılızlığını gö
rünce UzUlmez de ne yapar? fakat blleğin inceliğinde, bir gün 
ipek gibi pembe bir etle dolup geklinl alacak oyukların incecik 
çizgilerinin tatlılığında bir teselli bulmak kabil. Kolun ya.pı. 
8Illdaki zayıflık, omuzlarda da görUIUyor. Doğrusu benimkiler 
cımuz değil de, sert köptiicük kemiklerinin teşkil ettiği, pek de 
dl.iz olmıyan iki hat! Endamımda da bir yumuşaklık yok, bö

Çeviren: NuıruDDah ATAÇ 
-9-

ketler verirdi, demiştim; onlar bende de gözUkUyor. Hasılı gil· 
zcJ ve dilberım. Gönlüm isterse seninle gillUştUğümUz gibi gil.. 
lebilirim, kimse bana hilrmetsizdik gösteremez: Şaka'nm hafil 
parmakları ile beyaz yanaklarımda açacağı gamzelerde hiç 
~Uphesiz ki bir vakar bulunacak. Gözlerimi eğsem bile kar gi. 
bi alnım altmda buzdan bir kalbim olduğunu iddia edebılirimo 
Meryem tavrı tak1111p bir kuğu gibi boynumu mahzun malızull 
uzatsam ressamların çizdiği bütün Meryem'ler benden çok a..,a
ğı kalır; ben de onlarda.kinden çok dnha· eaf. çok daha kudsl 
bil' hal bulunur. Benimle konuşacak her erkek, eesiııe bir mu· 
ısiki vermeye mecbur olacaktır. 

ğürlerim kaskatı. Of! işte hepsini söyledim. 

Öyle, öyle ama bUtün çizgiler ince ve metin; o kuvvetli hat. 
]arda tam bir sıhhatin canlı ve saf ateşi görlilüyor, ~ffaf deri. 
nin altında hayat ve mavi kan akıyor. Sanem Havva'nm en 
sarışın kızı bile benim yanımda arab gibi kalır! Ayağım bir ga. 
zal ayağı! Kı\TJmlarda bir narinlik var, bUtUn hatlar sanki bir 
Yunan ressammın elinden çıkmış. Evet, madmazel, e!.imin 
renkleri öyle perde perde hafifleşlp yayılmıyor ama parlıyor: 
ben, ~ayet güzel 6nm bir meyvayım ve bende ham meyvamn ta
zeliği var. Hasılı halamın dua kitabında morumsu bir zam. 
be.ktan yU.kselen re:;mc benziyorum. 

Mavt gözlerimde bönlUk yok, bir vakar var; etraflannı çevi
ren ve incecik mor çizgilP.rlc harelenen beyaz sedefin üzerine 
kirpikler, birer ipek saçak gibi dökülüyor. Alnım parıl parıl ya. 

nıyor; ortalara doğru hafif koyulaşan açık altın sarısı e~la. 
rmı, köklerinden dalga da.lga akıyor; birkaç telin uçuşması da 
benim öyle baygınlıklar geçirecek tatsız bir sarışın değil, ce
nubun kanlı canlı, oku yemeyip kendileri atan san kızlanndan 
olduğumu g-Osteriyor. Sabahleyin Sa.çlarmu düzeltmeye gelen 
adam bana Orta. Yaş (1) kadınları halini vermek için, alnıma 
altın zincirle tutturulmuş bir inci koymak istiyordu. 

- Bilmiş olun ki benim daha orta yaıa varını§ olacak ve 
gençleşmek llizumunu duyacak kadar yaşım yok, dedim. 

Burnum ince, kanatları narin. direği de pespembe; !mirane, 
müstehzi bir hali var, ucu da hiçbir zaman şişnıiyecek veya kı. 
zarmıyacak kadar sinirli. Meralciğim, bir kızın çeyizsiz çe. 
mensiz de koca bulması için bu kadarı kati değilse ben bu işler. 
dn hiç anlamıyorum demektır. Kulaklarımın zarif fıvrımları 
var, uçlarına inci taksam inci bile sapsan kalır! Uzun boy. 
nunıun, başka bir haşmet veren salınt~ları var. Gölgede beyaz
lıflı, bir yaldız rengi alıyor. 

Ağzmı belki biraz büyük ama manidar bir ifadesi var, du. 

Demek ki bütün 11illhlarmı tamam: naz ve fove aazmın her 
telinden çalabilirim. Hep bir amek 'Olmamak, bilyfik bir US. 
tUnlUk değil mi 1 Annemde ne deli§Dıenlik, ne de Meryem ms• 
suınfyeti var; o daima ağırbqlı, azametli; bu halini bir bıralt
sa muhakkak arslan gibi yırtıcı olur; yaraladı mı, iyileştiııJJe
si zordur; ben yarayı açmasını da, merhemi sUrmeelni de bf· 
leceğim. Annemden bUsbUtün bafkayım. Aramızda bir rekabet 
çıkmasına imkAn yok; olsa olsa, ellerimizle ayaklanmız peJc 
benzediği için, hangimizinki daha kusursuz diye ka'>ga ederiS-

Babama çekmigim, onun gibi ince ve narinim. Bende bUyil· 
ka.nnemin tavırları ile o tatlı sesi de var: yUkselttiğim zaınall 
vazıh, gırtlaktan gelen; bir kimse ile başbqa kalıp konuştıı· 
ğu.m zaman da içten gelen bir ses. 

(De1'amt 110r) 

(1) Kurunu· Viı.!ta, Orta. Zamat1. A§(ığıda]...i tıUkteyi ktl'Y• 
betmmnek ~ "Orla-YClf'' ~ği mu110/lk bııldıı~ 



AF A değil, vesika· 
ya istinat etmek 
mecburiyetinde ol
duğunu düşünen 

hakim Goldi, biraz 
da müteessir bir e
da ile: 
- Davacı, Ceyms 
Driver ile akdetti-
ği mukavelenin ka

isbat edemedı, dedi. nuna u}ınadığınt 

Faiz, nizami haddini aşkın değil. Dri
ver, ikraz ettiği paranın iadesini talep 
edebilir. Davacıyı, mahkeme masrafını 

öderneğc mahkUın ediyorum. 
Simon Templar yava~ Petcr Ken

ten'ın omuzuna dokundu. 1:18.kım ayağa 
kalkmıştı. l\Iahkerne salonu ağır ağır bo
şalryordu. Simon ılc Pctcr, büyük kapı
ya doğru üşü~en dinleyicilerin, a\ukat
lann arasından geçip çıktılar. Merdiven 
ba~mda Templar, Pcter'in koluna girdi: 

- Şu Ceyms Drher'i bir kere yakın
dan gonnek isterdim, dedi. 

Peter, su tunlardan birine dayandı; o
nun arka ma siper olan Simon, a\'ukatı 
ile beraber çıkan faizciyi istedığı gibı 

gorebildi. 
Ce}ms Driver hiç şüphesiz çirkin bir 

adamdı. Uzun, cılız, beyaz sık kaşları, 

kec:kin gözleri ile yırtıcı ku~lan andıran 
bir herif. Dudakları incecik, çenesi sivri 
ve birine saldırır gibi öne doğru idi. 

Mançester"de oturur "her nevi ikraz 
muameleleri, yapardı. Avukatı ile bera
ber Simon'un önünden geçerken, mah· 
kernede kazandığı yeni muvaffakiyeti 
hakkmda. bir cL."'Vit edası ile sözler söy-
1 üyordu. Simon onu görünce, ceketinin 
et~inden yakalayıp münasip yerine bir 
tekme atarak merdivenlerden aşağı yu. 
varlamak hevesini zor zaP,tetti. ~rçi bu· 
nu yapsaydı Mançcster şehri için büyük 
bır zi) an olmazdı ama Simon kendim 
tutmağı daha doğru buldu. Peter'e: 

- Haydi gidip birer bira içelim, dedi. 
Bir birahaneye gidip karanlık bir kö

şeye oturdular. lngilteredc, öğleden son
ra bazı saatlerde ispirtolu içkiler satıl· 
ması memnudur ama o gün mahkeme. 
hayli uzun sürmüş olduğu için, bu bu
dalaca kanuna karşı gelmeden de birer 
bardak bira içmek kabildi. Hararetleri
ni giderdikten sonra evvela Peter söze 
-basladı: 

- Doğrusu ya! dedi, hakimin ve ka-
nunun burnu dibinde insanları soyabil
mek hakkı da pek anlaşılrr şey değil. 

Templar gülümsedi: 
- Evet. Ceyms Kardcş'te, tam o surat 

var. Anlattıktan hikayeler sahi olsa ge
rek. 

.Mahirane bir usul 

F ILHAKlKA faizci hakkında bir 
hayli şeyler anlatıyorlardı. Ama 

bunlann hiçbiri f ıskosu geçemiyordu. 
Ne çare? Sonra herif iftira dava açar da 
insanın başı belaya girer. Driver de ka
nunun verdiği hiçbir haktan vazgeçecek 
adamlardan değildir. "Her nevi ikraz 
muameleleri,, yazıhanesi, kanunun hima
Yesi altında işliyordu; nizami haddinden 
aşm faiz istemez, her türlü vergileri de 
Vaktinde öderdi. lşini bizzat idare eder 
ve her hafta, posta ile i'lan gönderip on 
bin liradan elli bin lira\·a kadar faiz tek
lif ederdi: hem de bu~un için kefil me
fil istediği yoktu; bir imza, i~te o kadar. 
Yükünü hayli tutmuştu; Simon da işte 
buna tahammül edemiyordu. 

Çünkü Ce)ıns Driver'in, ilanlarında 
iddia ettiğinin aksine olarak, bu işi hiç 
de insan oğluna muhabbeti yUzünden 
Yapmadığım bilirdi. O, bir gün tunçtan 
Veya mermerden bir hevkeli dikilsin dh·e 
§ehrj minnettar etmeğ; kalkacak kim~e
~erden değildi. O sadece para kazanmağı 
C!Gşünürdü ve bunun için de, kanunun 
teıalandıt-.ımıyacağı mahirane beş altı 
tare bulmu5. • 

Dri,·er'in yazıhanesine borç alınak ü
tcre giden adam kağıda imzasını atar 
atınaz cebine de paralan indir~eğini sa
nır~ı ama i5, hiç de öyle olmazdı; sağlam 
tenıınat göstermesi de lazımdr. 
. Aldığı parayı, senette gösterilen gün 
ıade ederse iş o kadarla biterdi. Fakat 
ekseriya borçlu, faizciden bir mühlet ri· 
~ederdi. İşte o zaman Ce}ıns Driver"in 
b~rnazlığı meydana çıkardı. lı.in içine 
kır takun nama muharrer senetler, is
konto edilmiş çekler. daha bilmem neler 
~rrşır \'e günün hirindc borçlu, nasıl 

0 dumınu kendı de pek anlamadan, Dri
~e aldıt.'1 paranın beş altı mislini borç
u oldıı~nu Q:orürlerdi. HPı•ı de hu neti-
~ ka.,un uz hiçbir yola hac; 'urulma-

an eJd,, ~ılirdi . 
1 

.Evliya ile faizci 
Yazan: Sesune 

O GÜN hakim Goldı'nin baktığı da
valar da bu yolda bir şeydi: zaval

lı bır dul kadın, \Ciklile kocasının aldı-
ğı on liraya mukabil Cc)ms Driver'e, 
altmış lira vermek istemiyordu. Hakim 
kadıncağızın haklı olduğunu içinden tes
lim etmesine rağmen borcun ödenmesi ve 
mahkeme masrafının da davacı tarafın
da:ı verilmesine hükmetmek mecburiye
linc!e kalmıştı. 
Simo:ı: 

- Vallahi! dedi, Şeytan ne diyor, bi
lir misin? "Şu herifi tut, parça parça et, 
sonra da götür istakoz sepetlerine yem 
diye koy! .. diyor. 

Peter ya,aşça: 
- lyi söylüyor. iyi söylüyor ama kabil 

değil ki! dedı. 
- Ama kabil olan şeyler de \'ar: me

sela ben gidıp ondan, faizciler elinde bu· 
nalan dul kadınlara yardım için iane is. 
tl'rim. 

Diin koşularda kaybettim ... 

Peter Kenten i~ni çekerek cevap verdi: 
- Sen Ceyms Kardeş'e oyun etme~ 

kolay mı sanıyorsun? dedi. O öyle kolay 
kolay yakayı ele vermez. 

- Ben de bunun için ona tuzak kur
mağa kalkmıyacağıın: yalan söylemiye
ceğim. Hakkın var, Peter, o akbabanın 
ta bin yıllık yoldan sezrniyeceği hiçbir 
hile bulunamaz. Siz bana "Evliya,, der· 
siniz ya! ben de onun yanına bir Evliya 
gibi masum masum gideceğim ... Allah, 
elbette yardımı esirgemez! 

• • • 
"Teminat,, 

H ANI ressamlar, azizlerin başına bi
rer hale yaparlar; Simon faizci ile 

konuşmağa gittiği gün başında öyle par
lryan bir şey yoktu ama tam, ama şöyle 
tam bir masum hali vardı. Bonjurunun 
~·aka~ma beyaz bir çiçek, sağ gözüne bir 
tek gözlük takmış, silindir şapkasını ha
!ifçe arkaya atmıştı. Çehresine gelince, 
ondan da kibarlara mahsus bir hiç bir 
işe yaramazlık akıyordu; Driver'in kati· 
bi bunu görünce memnuniyetinden elleri 
ni oğtışturmağa başladı. 

Simon yüz liraya ihtiyacı olduğunu ve 
imzasını atmağa hazır bulunduğunu söy· 
ledi. Katip fevkalade nazik bir eda ile, 
bu kadar mühim bir mehl~ için imzanın 
kifayet etmiycceğini anlattıktan sonra 
ic:im sordu; Evliya: 

- Adım l\lister Smit, dedi. 
- Hiç şüphesiz teminatınız vardır. 
- Var. hisse tahvilatım var. 
Katip bunu münasip bulduğunu başı 

ile işaret ederek: 
- Bir dakika müsaade ederseniz Mr. 

Driver sizi kabul eder, dedi. 
Evliya, birkaç dakika sonra Ceyın5 

Kardeş'in odasına girdi ve hemen sözü 
açtı: 

- · Dcrbi at yarışlarmda para kaybet
tim: dün son ko~u olClu. Benim gayet iyi 
bir usulüm var ama insan hergün kaza
namaz ya! En sonunda kazanacağımdan 
emnim: hana o uc:ulü öğreten adam. hiç 
şaşmaz bir usul olduğunu temin etti. 

Faizcinin gözleri parıl parıl parladı: 

at yarı~larında para kazanmanın yanıl
maz uc:.ulünü keşfetmiş tek gözlü delikan
lılardan daha iyi enayi nerede bulunur? 

Ccvms Drh·cr sesini tathlaştnr.ırak: 

- Teminatınız oldu~nu ~öylemişsi

niz, dedi. Size yüz lirayı sadece imzanız 

ClhaırterDs 
üzerine vennek isterdik ama ... 

Evliya kısa kesmek için: 
- Evet, dedi, ikramiyeli tahvilatım 

var. Gelecek ay piyango çekiliyor da o· 
nun için satmak istemedim. Bilinmez 
ki? Bakarsınız, çıkıverir. 

Cebinden kocaman bir zarf çıkarıp 

faizciye uzattı. Driver zarfı açıp içinden 
tahvilleri çıkardı: her biri yirmi beş In
giliz lirası kıymetinde, hamiline muhar
rer, 1929 Estonya istikraz tahvilleri, hep
sini ayn ayrı pertevsiziyle muayene et
ti, sonra başını kaldırıp Simon'a baktı. 

- Maatteessüf, Mr. Smit, dedi, size 
yüz lirayı derhal takdim cdemiyeceğim, 
kasamzda o kadar nakid yok. Fakat bu 
tahvilleri, bittabi bir senet mukabilinde, 
bana bırakmak ICıtfunda bulunursanız 

öğleden sonra saat ikide teşrif edersiniz, 
yüzde altı faizden senedi hazırlarız, para
yı takdim ederim. 

Evlira: 
- Peki, dedi. Ama para saat üçten 

evvel elime geçmeli ki oynamam kabil 
olsun. 

Mançester at koşularının o gün ba~la
dığı doğru idi; Simon Templar saat iki
de gidip parayı aldı ve hemen o gün, 
Peter Kenten'e gitti. Ona: 
- Ceyms Kardeş'ten yüz lira borç aldım. 
dedi. Gel de seninle bu parayı gidip at 
koşularında oynıyalnn; ne kadar kötü 
hayvan varsa onların üzerine koruz. 

Hemen koşu meydanına gittiler. Alla
hın hikmeti, o gün tali cesaretlilere ya
ver oldu. Son koşunun neticeleri ilan e
dildiği zaman Simon, yüzlirayı dört mis
line çıkarmış bulunuyordu. 

Driver'in keyfi de yerinde idi nasıl ol
masın? Elinde beş yüz lira kıymetinde 

tahvillt vardı; onların hepsini de, yüz 
lirayı saymadan önce, bankaya gösterip 
tahkik ettirmişti. Bundan Simon'un da 

haberi vardı. 
K~u yerinden dönerken Peter'e ~ 

- Acaba ban:ı hir takma sakal bula
bilir misin? dedi. 

Yeni bir istikraz 

E HTESl sabah bir cumartesi idi. 
!\lr. Smit faizciden tekrar borç 

para almağa gitti. Driver' öyle cumarte
si giinleri tatil yapacak adamlardan de
ğildi. Ptıra kazanılsın da ne gün olur<=...a 
olsun~ Hem şehrin at }\oşusu mevsiminde 
''her tüdfı ikraz muameleleri,. yazıhanesi 
kapatılır mı? 

O gün Mr. Smit'te, bir gün e\'Yel beş 
koşuda da kazanmış bir adam hali yok
tu. Oyle mahcup bir tavırla: 

- Bir türlü anlıyamryorum, dedi, bi
zim at gene sonuncu geldi. 

Mr. Driver içini çekerek: 
- Ya! dedi. Vah vah! Kayıp mı etti

niz? 
Evli}'a başı ile evet işareti yaptı. 
- Bir türlü anlamıyorum, dedi. Hal· 

buki bana o usulü öğreten adam üç defa 
üstüste kaybetmenin iınkfuu yok demie
ti. Her seferinde de konan parayı ıyı 

yükseltmek mecburiyeti var. Bu suretle, 
atlardan biri birinci gelir gelmez ben 
hayli kazanmış olacağım. Bugün muhak
kak kayıbrmı çıkarmam l~. 

- Ne kadar H'lzım? 

- Sekiz yüz lira kadar ... Fakat bir ta-
kım masraflarım daha var: Bar, araba ... 
Bin lira verirseniz .. 

Ceyms Kardeş ellerini oğuşturdu: 
-Bin lira çok para. Mr. Smit. dedi; a

ma yeni teminat gösterebilirseniz .. 

- Daha tahvilatım var. tki yüz tane 
alm15tım. Onümüzdt'ki çekilişte numara
lardan biri çıkarsa ... 

:\fr. Driver bir ba~ işareti ile ou Gmi
din pek yerinde olduğunu tasdik etti. 

- Elbette. 1\fr. Smit, elbette ..• Demin 
alacakhl:ırımızdan biri borcunu ı:retirmi5-
ti. hayli para. Ben de size istediğiniz bin 
lira,, hemen verebilirim. 

Zili çaldı: içeri giren memura: 

- Bana bin lira getirin. Mr. Goldbcrg, 
dedi. 

Mr. Goldberg çıkıp bir dakika sonra e
linde bin liralık bir banknot destesi ile 
girdi. Simon Templar da cebinden zarfı 
faizciye uzattı. Faizci tahvilleri birer bi
rer saydı; sonra matbu bir senet alıp 

Çeviren : iNi u ıru O Balrn A ır AÇ 
mürekkepli kalemini de çıkardı; tebes
sümle: 

- Şu kAğıdı doldurmak lettrunda bu
lunur musunuz, Mr. Smit, dedi. 

Mr. Driver'in odasile memurun odası 
arasındaki cam bölmenin öte tarafından 
bir gürültü işitildi. Bir köylü gibi konu
~an boğuk sesli bir adam o kadar bağırı
yordu ki ne dediğini anlamamak kabil 
değildi: 

- Size söyledim yal Onu tanımaz o
lur muyum? Ona Evli)ra derler! Trende 
benim valizimi ı;almağa kalktı. Demin 
buraya girdiğini gördüm. Karımı otele 
götürdüm, şimdi onunla hesaplaşaca

ğız. Ne kadar beklemek lazrmsa bekle-
rim ... 

Mr. Goldberg'in o mfirat sesile verdi
ği cevaplar da duyuluyordu. Fakat köy
lü, daha şiddetle: 

- Burada beklememe müsaade etmez
seniz gidip polis getiririm, dedi. 

Evliya tevkif edUmişti .. 

K API, tam Simon'un parayı almak 
üzere elini uzattığı zaman çat diye 

wruldu. Simon, Mr. Driver'in çekmesin-
öen bir tabanca çıkarıp kendisine çe
virdiğini görünce elini geri çekti; faizci 
a~r ağır: 

- Bir dakika müsaade buyurun, Mr. 
Smit, dedi; aceleye lüzum yok. 

Zile bastı; Goldberg alnını kurulryarak 
geldi. Driver'in gözleri parlıyordu. Evli
ya hiç kımıldamamıştı. Faizci: 

- Şu adamın üstünü arayın, Goldberg. 
dedi. Bakın, yanında, hüviyetini göstere
cek bir kağıt var mı? 

Goldberg verilen emri yerine getirdi. 
Simon'un monoklu, ipek kordonun ucun
da hazin hazin asılı kalmıştı. Evliya tam 
bir budala tavn takınmış, şiddetle pro
testo ediyordu: 

- Hakkınız yok.. Ne·hak1a .. Ben bu
nun acsıru çıkarmm, mürabahacıl ... 

Driver ayağa kalktı ve sükQnunu boz.. 
madan Templar'rn suratına bir yumruk 
indirdi. Adamcağızın üst dudağından 

kan aktı. Ceyms Kardeş. 
- İnsanın yaptığı işler pek temiz ol

mayınca susması daha hayırlı olur, dedi. 
Goldberg: 
-Bir mektup buldum, Mr. Driver, de

di: Simon Templar namına. Bir de şu 
var. 

Memurun "şu,, dediği, Templar'ın de
min faizciye veıdiği zarfa tıpkı benziyen 
bir ikinci zarftı. Driver açtı; onun için 
de de tahvilat vardı. Saydı, ayni adet. 

- Anlaşılıyor, Mr. Smit, dedi. Demek 
ki ben, mc_c;hur Evliya'nm alakasını çek
mek §erefine mazhar oldum. Fakat bu 
yaptığınız artık pek beylik bir hile. Dün 
gelip hakild tahvillerle para aldınız, bu· 
gün gene hakiki tahviller getirdiniz; bir 
azdan benim dalgrnlrğnnôan istifade e
dip zarfları değiı::tirecek. bana sahte tah
villeri bırakacaktınız. Çok güzel, mister 
Ternplar ama sizin hilenizin kurbanı bir 
değil ki! .. lşte nihayet bir tanesi sizi ta
nnmş ... Çok ~ük-ür!.. Polise telefon eder 
misiniz. mister Goldberg? 

Rir t~vkil 

EVLİYA süklınunu bozmadan: 
- Sonra pişman olursunuz, dedi. 

Birkaç dakika sonra soluk soluğa bir 
polis komiseri geldi. !ki zarfı muayene 
ettikten sonra başını salladı ve: 

- Hakkınız var, dedi, §inıdiY.e kadar 

böyle hilelerin kaç tanesini gördük. 
Sonra Evliya'ya döndü: 
- Haydi ayağa. Umt ellerini ... 
Evliya şaşkın bir ta\'Il'la: 
- Ne? dedi; kelepçe mi vuracaksınız? 
- Elbette! Ben seni bilmez miyim? 

Sokakta elimden kaçacaksın, değil mi? 
Omründe ilk defa olarak Evliya, bilek

lerinde kelepçenin soğukluğunu duydu. 
Bir polis memuru onun başına silindir 
fapkasını geçirdi ve sok:ığa çıktılar. Böy
le haberler çabuk duyulur: Sokağa bir 
yığın insan birikmişti, hepşi de Evliya'
nın tevkif edildiğinden hıhsediyorladı. 

Komiser suçluya her t.ürlfi hakareti e~ 
ti. Sevincinden deli gibi olmuştu. Kolay 
mı? Bütün İngiliz po1isinin takip edip 
bir türlü yakalıyamadığı bir adamı niha
yet ele geçirmişti. Koltuklanmn kabar
dığını saklamıyordu. Karakol uzak olma
dığı için Simon'u oraya yaya götürdüler. 

Hemen hrrsızlık cürmü ile hakkında 
bir tevkif müzekkeresi çıkarıldı. Bütün 
formaliteler bittikten sonra komiser Si
mon'a bir söyliyeceği olup olmadığım 

rordu. 
- Evet, çorabım <ıelik; otelden valizi

mi getirtseniz memnun olurum. 
Soyulan hırsız 

S lMON T~plar'm tevkifinden, pa
zar günü çıkan gazetelerin hepsi de 

bahsetmişti. Pazartesi sabahı başkomiser 
Klod Ostas Til, Londra'dan kalkıp Man
çester'e bu iş için gitti. Yanında bir 
de mütehassıs vardı. Bu mühim memur, 
za\-fiarda bulunan ~tlan birer birer 
gözden geçirdi, ba~ kaşıdı, nihayet 
öfkesini serbest serbest izhara başladı: 

- Bu da ne dernek? dedi. Tahvillerin 
hepsi de hakiki; sahtesi mahtesi yok. 

Komiser şaşkın şaşkın bakıyor. Keke
liyerek: 

- Emin misiniz? diye sordu. 

- Elbette; gün gibi aşikftr. Halbuki 
ben de bugün bura}'a gelmek için iyi bir 
golf partisi kaÇirdnn! 
Mütehassrsın golfu, Tiri hiı; de alfil<a

dar etmiyordu. O, iskemleye oturup ba
§DU elleri arasma almış, Simon'un gene 
neler icat ettiğini düşünüyordu. Nihayet 
başını kaldırıp komisere: 

- · Driver'de kalkıp onun suratına bir 
yumruk indirmi~ hal dedi. Sonra da bu
nunla övünmü~. 

-Evet, §ef. 
- Siz de Templar'ı, arkanızda bir yı-

ğın inşanla sokaktan geçirdiniz, elinde 
de kelepçe vardı, değil mi? 

- E\•et fef. Fakat bütün bildikleri-
mizden sonra... .. ,,, 

Til birdenbire: 
- Hele Evliya'yı bir kere ben göreyim, 

dedi. Yanılmıyorsam siz, bütün bildikle
rinizi bildiğinize pişman olacaksınız. 

• • • 
H OCEREStNtN kapısı açılınca Si

mon, ağır ağır yerinden kalktı. 
- Bonjur, Klod, dedi. Doğrusu sizi 

gördüğüme pek memnun değilim. Sizin 
arkadaşlarınızdan koca kunduralı ve u
zun bıyık! birkaç tanesi ..• 

Til onun sözünü kesti: 
- Pekll!l, pekftlft.1 Siz bana şunu söy .. 

leyin: bu işten kaç para kazanacaksınız? 
Templar bir müddet tereddüt etti; ni

hayet: 
- On bin liradan aşağı kabul etmem, 

tledi. 
Til evvela. sustu ;sonra komisere dönüp 
- Dün Driver'in yazıhanesinde gürül

tü çıkaran köy1Ilyü de bittabi bulamadı
nız, dedi. 

- Bulamadık, şef. Şehrin bütün otel
lerini gezdik, onu tanıyan yok. Ama kı• 
~raf etini biliyoruz: Uzun boylu, geniş o
muzlu, sakaJtr .•• 

Til, ağır sesle: 
- Aıaı Ata dedi. 
Simon: 
- Ya ne diye snatt: isim söylediniz? 
- Kanunda bunu meneden bir madde 

bilmiyorum. İnsan, kötülük için olrna
CJıktan sonra istediği ismi kullanabilir. 
Hem Smit'ten daha iyi İngi1iz admı ne
reden bulursunuz? Adrmm Simon Temı>
tar oldum.mu söyle5eydim, i~ter biraz ka
rı~rrdı. Benim bir miktar paraya ihtiya-

~ Deııann n Jlnclld~ 
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Ma.drid; 26 (A. A.) - Dün Alikante 

müthiş hir bombardımana maruz kal
mıştır. 240 kişi ölmJştür. Binden far 
la yaralı vardır. 50 bina harab olmuş-
tur. 
Ecnebi konsolosların karan 
Aliknnt; 26 (A. A.) - Aralarında 

Fransız v~ İngiliz konsolosları da bu· 
lunan 28 konsolos, Alikantın dünkü 
bombardımanı gibi hadiselerin tekerrü 
rüne mani olmaları için hükitmetleri 
nezdinde teJebbüslerde bulunacaklarını 
natık bir nota imzalamışlardır. 

Konsoloslar bu notayı sivil valiye tev 
di ederek şehrin sivil halkının bombar 
dunan edilmesinden mütevellid infialle
rini izhar etmişlerdir. 
Franko ÇemberJayne dua 
ediyor! 
Londra; 25 - Deyil Herald gazete

sinin Cebelüttarık muhabırinin bilair
diğine göre, bütıün Franko ispanyasın
daki kiliselerde, İngiliz başvekilinin sıh 
batı için dualar edilmiştir. 

Diğer tanıftan, Frankol.:uların Septe 
deki radyo istasyonu da, Çemberlaynm 
muztarip olduğu hastalıktan bir an ev
vel kurtulması için kiliselerde dua edil 
mesi hususunda piskoposlukça emir ve 
rilc1iı1ini bildirmektedir. 
Bir lngiliz gemisi batınldı 
Valensiya; 25 (A. A.) - Bu sabah 

Mayorka adasından gelen bir kas; deniz 
tayyaresi limanda bulunan Fortegal İn 
.giliz ticaret gemisine dört bomba nt· 
mrşlardır. Bombalardan ikisi gemiye i-
6abet etmiş ve gemi derhal batmıştır. 
Mürettebattan iki kişi yaralanmı~, di
ğerleri ku rtarılrnışlardır. 
Cephelerde vaziyet 
Barselona; 25 {A. A.) -Asilerin mü 

kerrer şiddetli taarruzlanna rağmen 
cumhuriyetçi hat1an mukavemet gös
termektedir. Hükfimetçiler müdafaa e 
diyor ve ayni zamanda mukabil taar 
ruzlarda da buluyor. 

Giidar ve Moratilla dağlarındaki mev 
zilerl ele geçirmiş olan asiler şiddetli 
bir mukabil taarruzda geri atılmışlar 
dır. Bu mevziler hükumetçile,.-in elinde 
kalmıştır~ Moskueruella nuntakasmın 
merkezinde cumhuriyet~iler düşmanın 
fevkal!idc tazyiki altında biraz gerile-
mişler ve hat1anm tashih etmişlerdir. 

Tankin civarına 
adar ileri ed · ıer 

Hankov, 26 ,(A.A.),-:- Bir Çin men
bamdan verilen haberlere göre seyyar
Çin müfrezeleri, Nankinin 24 kilometre 
cenubu şarkisinde bir noktaya varmışlar
dır. Bu noktada muharebeler devam et-
mektedir. 
Diğer haberlere nazaran Çin kıtaatı, 

geçen hafta Vuhu şimendifer hattını gcç
mi5ler ve Nankinin cenubunda hare!:at 
icra etmekte olan diğer Çin krtaa ı ile 
iltisaklarını temine muvaffak "lrr.u;Jar
dır. 

Çin tayyareleri Japonye>yt 
bombardıman edecekler n i ? 
Hankeu, 25 (A.A.) - Resmi tehlığ: 
Çin tayyarecilik tarihinde ilk d f ı 

olarak Şarki Çin denizini aşan mU.ıim 
bir Çin tayyare filosu, Japonyanm C()

nubunda ve 6al'kmdnki birçok §ehirk· 
ri tama.mile hUkmU altında tutmuştur. 

Bununla bcrn.ber Çin tayyareleri, 
bomba atmaktan içtinap eylemi§ ve 
bomba yerine, muşi adn.sındaki §ehir
ler üzerine ve köylere, Nagasakiye, 
lı"'ukuola ve Saseboya birçok bcyanna.. 
meler atmakla iktifa. eylemiştir. 

Bu vaziyet, Çin tayyarecilerinin ar
zu etti~; takdirde Japonyayı bombar. 
dıman eyliyebileceğini tam olarak 
gö.,tl'nnekledfr. 

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

Süpürge 
Başlarafı 2 incide 

,·asılası l"C'rine modern vasıtalar set irtme· 
sl za rurt d i rl. 

Dıı işi şimdiden yapmak, hergün halka 
yutturdıı/.hımuz birçok hastalık mikropla
rınııı onıine geçmek dalın faydalı olmaz 
mı? Yoksa süpürgenin de milli, ananevi 
bir mana ı var nw~ır? Annnedlcr ya şlm
ili siıpürgc ne olac:ık? diye eser ederler 
mi? Süpfırgrnin knldmlm:mnı i'ilcmck 
blr soysuzluk, bir nnnoc ve milliyet düş· 
manlığı mı olur acaba?,, 

a 
• er 1 

-- Bilşlaraf ı 1 incide 
yeni Hatayda kalmak. Fzıkat ortada bir 
sürü anlaşmalar, taahhütler ve bilhas
sa Türkiye gibi bir devletin §eref vui· 
fesi varken bunu açıktan :c:ıçığa ilan et· 
mek güçtür. O halde şekli kurtarmak, 
davayı esasından çürük gösterecek ze
vahiri c1de etme!t lazımdır. Bir defa Ha
taylılara anlatılrnul~dır ki, Fraıı_c;a ora
dan çıkmıyacaktır ve bu nazik günlerde 
her kim Fransa hlikimiyetinin d:v2J1lll· 
ru istemez gibi hareket ederse ona yn· 
rın ltarşısın!da Fransayı düşman bula • 
cağını hissettirmelidir ve nihayet din, 
mezhep, entrika, para, sömürgecilik si· 
lahları kullanarak ektöeriyet parampar
ça edilmelidir. 

Cenevre ve Ankarada Türkiyt ile 
müzakere ve anlaşmalarda bulunmak 
!dahi bu şekli kurtarma oyunları arasın· 
dadır. 

Cintıycte kadar varan bütün :tazyikle
re rağmen, Suriye ~ömürdlerinin in· 
kar etınekten kendilerini menedc:medik
leri Türk nisbcti nedir billy.cr musunuz? 
yiizde 481 Derhal söyliyelım ki, netice 
bize Hatay Türk ekseriyetinin her tür
IU tahminlerden daha fazla olduğunu 

ibat etmektedir. 
Sözler, anlaşmalar ahitler hepsini 

çocuk oyunları haline getirenler ve yarı· 
nm vahim mesuliyetlerinl hazırlıyzınlar 
kimlerdir? Artık lbu sualin cevabını bul 
mıya çalışmıyacağız Bu tarzlda düşünen· 
ler ne kadar yanlı§ olduklarını anlıya -
cakfardır. 

Suçlu olmak! En sarih htJklanmızm 
davasında ancak beynelmilel uzla!}'ma 
usullerinden istifade etmek hususun -
dakt samimi ısrammzm müka!atı bu 
olmamalı idi. Fakat dost, düşman her • 
kes nihayette bizi haklı görmek için böy 
le hareket etmeli idik. Ondan ıpişman 
ldeğiliz. 

Hayır, ne yaparsanız yapınız, snbit 
olan tek hakikat ıudur. 

Hatay ekseriyeti Türktür! ve lbunun 
m ukadder olan tek neticesi şudur. 

Müstakil Hatay! 

Ne bu hı.:ıkikati, ne de 1'u neticeyi de· 
ğfştirmiye boş yere uğraşmasınlar, da· 
va, ibu oyunlara müsaade etmiyecek ka· 
dar büyüktür.,, 

Paris elçimizin teşeb bilsü 
Paris 25 (N.. A.) - Fransız Havas 

r 1 ariç 
On gündenbe:i memleketimizin muhte

lif yerlerini gezen do:>t Yugoslavyanm 
kıymetli harbiye ve bahriye nazırı gene
ral Mariç bugün saat 12,41 de şehrimize 
avdet etmi§tir. 

General bu sabal1 Gölcükteki deniz 
tesisatımızı da gezdikten sonra, maiyetin 
deki zevatla beraber Kocatepe muhribine 
binerek, lstanbula hareket etmiş, saat 12 
de aralarında Yavuz da bulunduğu halde 
adaların arkasında manevra yapan harp 
filotillfunızın atış talimlerini seyretmiş
tir. 
Koca.tepe muhribi bundan sonra, saat 
12,45 de İstanbul limanına girmiştir. 
Kıymetli misafirimiz ve maiyetindeki ze
vat, evvelden hazırlarunış olan motörlet 
le Dolmabahçe rıhtımına çıkmışlardır. 

General Mariçin milunandarlanndan 
baska genel kurmay asbaşkanı orgeneral 
Asım Gündüz, amiral Şükrü Okan da re
fakat etmekte}•di. 
Rıhtımda İstanbul komutanı korge

neral Halis ve refikaları, Vali Muhkldin 
O'stündağı merkez komutanı tuğgene
ral İhsan, İstanbul deniz komutanı yar 
öay Mahmud, şehrimizdeki Yugoslav 
general konsolosu ve rew~ası, konsolos
hane erkanı ile, bir asken kıta ve ban 
do bulunuyordu. 

Motordan çok neşeli inen <0.rgeneral 
Mariç kendisini karşılıyanlann ayn ay 
rı ellerini sıktıktan ı:onra, askeri türkçe 
olarak (Merhaba askeri) diye selamla 
dı. Bütün kıta bir ağızdan (sağ ol) ce
vabını veröi. 

Bando askeri bir marş çalarken, kıy 
metli misafirimiz de yanındaki zevatla 
birlikte otomobillere binerek Perapalas 
oteline gittiler 

Bugun tamamen istirahat ile geçe
cek ve yarın sabnh, büyük misafirimiz 
evvela haı b akademisini, sonra da fop
çu atış mektebini gezecektir. 

Bundan sonra, Tarabyada kendileri 
ne bir ziyafet verilecektir, 
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ajansı \bildiriyor: 
Türkiye bliyilk elçisi Sual! D avaz, 

Fransa Hariciye nazın, Boneyi zi
yaret esnaaında, geçen haftaki müla
katında lskenderun Sancağı hakkında. 
girişmiş olduğu teşebbüsü tamamı. 

mıştır. Söz arasında Çekoslovak me-. 
lesinin mcvzubahs olması üzerine, bil· 
yük elçi, bu meselodekl Fransız - İngl· 
liz tam işbirlığinin umumiyetle Avru
pada hasıl ettiği derin intibaı tckraı: 
edilmiştir. 

1 ANADOLU AJANSININ NOTU: 
Ha ay meselesinin bu had devresi 

esnasında Türkiye Paris büyük elçisi
nin Hariciye na.ımna vaki olan .ziya• 
retini Çekoslovakya meselesini görüş

meye matuf gibi gösteren bu telgraf, 
Ankara mahafilinde hayretle telakki 
eylemiştir. 

raris bilyük elçimiz Boneyi O rta 
Avrupa meselesinin inkişafatı üzerin
de fikir teatisi için değil, sırf Hatay 
hakkında hadisatın icap ettirdiği esaslı 
teşcbbüsatı yapmak için ziyaret et:mi~
tir. Bu ziyaret esnasında Fransa HD
riciye nazın büyilk elçimizin Berutta
ki manda makamatına anlaşmalar hü
kümlerinin trunami tatbikini katiyetle 
emir ve teb1iğ edeceğini temin etmi~
tir. Bone • I5avas mül:ikatmm esası işte 
bundan ibarettir. 

Gro bunları söyledi mi ? 
Antakya 25 (A.A.) - Anadolu ajan

sının husı.: i muhabiri bildiriyor: 
Berutta çıkan Elbelag gazetesi AraP. 

ojansırun bir muhabirine delege Garo 
tarafından verilen aşağıdaki beyanau 
ne§rediyor: 

"-Hükilmet, part"ler hakkında seyym 
muamele yapmaktadır. İntiha• t tam 
serbesti ile cereyon edecektir. Sancak
taki TilrklerİI" Aaraplara isnat ettik
leri hareketJeri haddi zaunaa kendile
rinin yaptıklarını ve Araplann muhak
kak zaferi öniinde TUrklerin şimdi in
tihabatı tehir etmek istediklerini Arap 
ajansı yazabilir . ., 

ANADOLU AJANSININ NOTU:• 
Elbelag gazetesinin neşrettiği bu ha

ber eğer doğru iseJ Garonun haki· 
katen külliyen mu..~alif beyanatta bu .. 
lunduğunu kabul etmek lbım gelir.: 
Filvaki bu mülakatın içinde vakıaların 
bir tek doğru ifadesi görülmemektedir, 
Şurasını da ilave etmek lazım gelir ki 
şimdiye kadarki intihabatta cebren is· 
tihsal ettirilen bir zafer varsa o da bil
hasoa Ermenilerin Araplar üzerindeki 
.zaferidir. Çünkü iki kaznda Türk elnıe
riyeti azimesinden sonra gelen en kuv
vetli cemaat Ermeni cemaati olarak 
görülmekte ve bizzc.t Fransızlann neş
rettikleri istatistiklere nuzaran dahi 
garibe şeklinde tecelli cyliyen bu ne
tice intihabat için hariçten nasıl taraf. 
tarlar getirildiğini açıkça göstermekte-

ek ar 
Romadan fransızca ''Tan,, gazcltsint 

bildiriliyor: 
ltalyan hükfunctinin bekarlara kar§! 

aldığı şiddetli tedbirlerden olmak üzere, 
bugün 25 ile 65 yaş arasındaki bütün 
bekarlar çok yüksek vergiye tabi buJu .. 
ııuyorlar. Memurlar arasında terfi ve da· 
ha yüksek mevki için çocukluların tercin 
roilmesi de, memlekette evlenmeyi teşviK 
husuı:;unda alınmış tedbirlerden biridir. 

Son defa \'erilen bir karara göre, bele
diye reis ve azası, kaymakam veya nahi .. 
ye müdürü gibi dahilire memurlannıtı 

evli veya bo~anmış fakat çocuk sahibi ol .. 
malan lftzımdrr. Bu vasfı haiz olnuyan· 
lann iki aya kadar evlenmeleri veya isti· 
fa etmeleri lUzumu bildirilmiştir. 

Amerika Cumhur• 
reisinin namesi 

Vcsington; 26 (A. A.) - Ruzvelt, 
Arjantin, Brezilya, Şili, Peru ve ~u
raguy rei ... :cumhu.rlarile birl:kte Bolı~ 
ya ve Paraguay reisicuınhurlanna bır 
nıerj göndermi§tir. Bu mesajda yarın 
tavassut komisyonu tarafından kendile· 
rine tevdi edilecek olan Şako ihtil&rının 
kati surette halline matuf olan sulh 
tekliflerini kabul cmeleri bu iki reisi· 
cumhurdan istenilmektedir. 
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Gazetelerden: 

"Mi.! Deni.! Lakay'ın (Dünya.) 
füm §irketi ile ol.an mukavelesini 
f eshett ği 1].a'bcr alınm'§ttr. Mis 
Lal;;ay bu nmkavele mucibinoe 
(Dünya) film §irketinden hafta~ 
ela 500 ingili:: lira.tt aylık alıyor. 
du. Güz"'l yıld.ızın en 80n çevirdi
ği (ihtişama doğru) filmi §Chrin 
en bilyük sineması olan Konti. 
nen;aı sinemasında gösterilmek. 
tedir.,. 

Çıkık elmacık kemikli, mavi gözlü, 
sarışın kadın yazdığı mektubun eon 
cümleleri üzerinden asabt parmaklar
ln bir kurutma kttğıdı gesirdikten ııon. 
ra mektubu aldı ve okunınya başladı: 

"Sevgili Tom; 

Sana yazalı bir sene oluyor. Bu 
:nıektubumsa, eminim ki seni hayrete 
düşürecek. Çilnlru bu satırlar bir nevi 
izdivaç teklifi, garlb bir itiraf mahiye
tindedir. 1stersen bu hareketime "gii. 
llah çıkarma,, adını verebilirsin. 
~J.aşt.ığunız arkadP..§lıktan beri o 

kadar çok oey oldu ki, ayda ııeklz in
giliz lirasm& çal~ köy hocası Jean 
Makayla §ıma.:rtılmı§, lllzumundan faz 
la aylık alan sinema yıldızı Denls La. 
kay arasında dağlar, uçurumlar var. 

Yirmi yaşındayken seni sevmi~tim 
Tom. Unuttun mu? Sen de beni sevi. 
Yordun. Amatör tiyatrolarında keşfe
dilıp de fbu keşif kelimesi benim de. 
ğiı sinema fıleminin kulJandığı teknik 
kelimedir) o mahut sinema mukavele
sini imzaladığım vakit sen beni daima 
seveceğini vaadetmiştin. O geceyi ha. 
tırl.ı.mıyor musun T.:>m? Tepemizde 
Yıldızlar göz kırpışıyorlar, burnumu. 
ıs. ıslak topraktan çıkan güzel bir ot 
kokusu doluyordu. 

O gecenin Uzerfnden tamam on sene 
geçti, Ben sôzUmde durdum Tom. Sö. 
Zlimde durdum ve başka kimseyi sev. 
llıedim. Y nlnız bu arada benliğimi 
başka bir sevgi sardı: perdede muvaf
fak olmak hırsı ve aşkı. Adım b8.§ın. 
da resimlerimi görmek, her gittiğim 
Yerde tamlarnk bir sürü hayran göz
leri üzerimde toplamak, postadan 
:Vlizlerce mektup almak b::ni adeta çıl. 
fına döndürmüştU. Sen biltUn gazete-
erin, mecmuaların uzun uzun bahseL 

tnclerinin ne demek olduğfilıu biliyor 
~usun Tom? Adımı değiştirdikleri va. 
ıt ho~umn gitmişti. Saçımı, yüzümün 

teklini, biraz çıkık duran ön diı;ılcrim
den birini değiştirdikleri vakit ~vin . 
:~ştlm. Bana rol yapmasını öğretrne-

l<ılerdi. Zaten rol yapmaya, yahut o. 
~u bilmeye ihtiyaç da. yoktu. Rejisör 

er hareketimi söylUyordu. 
Benden pek memnundular, Beni bir 

tomantiklık sembolü olarak ortaya 
~kartnu~lardı. Artık milyonlara hük-

eden bır kraliçe gibiydim. 
ff Arka arkaya çevirdiğim be~ film 
j:~ete öyle para getirmişti ki, mena. 
h ra~ . Yeni mukavele tekliflerinden 

13~0?tsıni kabul edeceğini şaşırmıştı. 
tiln bunlara adeta inanamıyacağmı 

geliyord A .• .. •. ~ d' u. caba ruya mı goruyorum 

0;:: Çok defa kendimi çimdiklediğim 

ti ~e oldu bilmiyorum. Muvaffakıye. 
\'::::: tam zirvesinde ik~ hayale yer 
kab iyen, kuru hakikatten başka şey 
den~~ ed nıiyen !skoçlu kafam bir -

e etrafmda örülen tatlı :rUya tU. 

HABER -11.1'tam poeta91 

Bir ylldızın sonu 
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Ok n • .._ O'-lft balqt 

4,35 19,29 
Asnnnsiynn yortusu 

•~ l'alıa!ı nııa rıuıun Alı:1&" rat• r-a 
2,41 ı 2,11 16 09 19,29 21.24 2.23 

Taınas Rodney Lüzumlu Telefonlar 
Yangın: lünU yırtarak hakikati bütün çıplak -

lığıyla. görmeye başladı. Birdenbire u. 
yanmış, her §eyin sahte olduğunu gör
mü§tUm. Adım yapma, yüzilm yapma, 
yürUyüşUm, konuşuşum, hat~ düşü. 

nüşiım bile yapmaydı. Asıl korkunç o. 
lan §eY bu yapmaların hakiki olduğu
na inanmaya başlamış olmamdı. 

Beni Denle diye çağıranlara tıpkı 
yeni adım pek benimsiyememiş bir 
köpek gibi cevab veriyordum. Artık 
dişlerimi göstermek için studyoda öğ. 
retildiği gibi mihanlkt gülmeye baş
larnJ§tım. 

Hakikati keşfettiğim günün gecesi 
sabaha kadar gözUme uyku girmedi. 
Fena halde korkmuştum. Bu, insanm 
asıl kendisinin, benliğinin alkı~lar a. 
rasmda öldüğünü görmek gibi bir şey
di. Ertesi gün studyodn.n ayrıldım. 

Kapris dediler ;halbuki değildi. Son 
filmimi bitirdikten ~onra bir gün otu. 
rup uzun uzun dü~UndUm. Kalben elan 
isabetli di\şünen lskoçlu bir köy mek. 
tebl hocuı olduğumu ispat için aklım
dan geçenleri ve vardı,~m neticeyi 
kağıda döktüm. Burada tekrarhyo -
nım: 

1 - Şimdi otuzumdayım. Büyük bir 
aktris olmadığım için uzun müddet 
yıldız olarak kalmama imkan yok. Bi
naenaleyh ya: 

a) Para biriktirmeliyim. 

b) Yahut da evlenmeliyim. Evlen -
mek istediğim adam ise yalnız sensin 
Tom. Çünkü sen o sahte Denis Lakayı 
değil, Mıl Jcan Makayı sevmiştin. İş
te bugün lbana bu mektubu yazdıran 
amil, vardığım neticenin bu (b) faslı. 

Mukavelemin yenilenmediğini oku • 
dun mu? Bu. benim sonum demektir. 
Benimle evlenmek hevesine kapılmış 
iki erkek daha var. Fakat bunlar bana 
değil, perdedeki hayalime iı§rklar. Her 
ikisi de zengin adamlar: birisi me5. 
bur bir borsacı, diğeri r1e bir lord. lki
si de muhakkak beni betbaht eder. 

Hulyamda daima seninle evlenmeyi 
kurmuştum Tom. Çütliğini büyül • 
tür, o ağaçlar arasındaki sirin evi ta. 
mir eder, güzel bir yuva haline soka. 
rız. Belki topaç gibi oğullarımız, hul
yalı gözlü kızlarımız olur, onları vak. 
tiyle benim hocalık ettiğim köy mek. 
tebine yollarız. SP.ni mes'ut edebilirim 
sanıyorum Tom. Ne dersin? Çabuk 
cevab yaz.,, 

Sevgilin 
Joan 

Aradan bet gün geçmi~i. Kız, say-

la bUyUk olan apartnnanının bir krs. 
mını kiraya vermek için tertibat aldı. 
Altıncı günü Tomdan bir mektup gcl
mieti. Heyecandan titriyen ellerle a. 
çnrak okudu: 

"Sevgili Jean; 
Mektubuna te~ekkür ederim. Korka. 

rım ki, ifadem seninki kadar düzgün 
değil ve §Ükranımı hissettiğim kuv -
vetle yazamıyacağım. 

!tiraflannın ve mektubunun son 
kısmındaki teklifin samimiyetine şüp. 
hem yok. Seni temin ederim ki bu işi 
çok, hem pek rok düşündüm Jean. İlk 

fiyedeki gürel köşkünü sattı, reklam. 
cısını, katibıni savdr. LiL."'UDlundan faz 
önce evlenmemiz düşiincesi beni se • 
vincten deliye döndürmüştü. Fakat 
düşündüm ve sana işi bu mektupla L 
zah zamretini duydum. Sen ilk Denis 
Lakay olduğun vakit hem kızmış, hem 
kıskançlık duymuştum. Lakin, bu, sa. 
na karşı olan aşkımı bUsbütün kırba!:
;tJamış, arttırmıştı. Bütün filmlerini 
hiç görmedirnse altrşar defa seyret • 
tim. O gü:zel elbiselerinle çekilmiş re
simlerinle çiftliği öyle donattun ki, 
duvarlarda yer kalınadı. Açık söyliye. 
yim: basit bir hayat geçirmeni şa.ya .. 

nı tavsiye bulmuyorum ve nedense se
ni muhayyilemde, kaba köy esvapları 
içinde canlandırmaya taha.mmUl ede • 
miyorum. Bana kalırsa ibu işin en iyi
si yine biz oldui:'lımuz gibi kalalmı 
Jcan. Sevgilerimle. 

T<>m 

Bir haf ta sonra akşam gazetelerin. 
de iri yazılarla baş sayfada şöyle bir 
havadis çıktı: 

Lakay bir Lordla evleniyor! 

lstnnbul için: 24222, Bcyo#lu !çfn: 44644, Rnilıköy !çin: 80020, UskOdar 
için: 6062fl. 

Yeşllköy, Bakırk6y, Bebek, Tarnbya, BOyükderr,Fenerbııhçe, Kandilli, Eren. 
köy, Kartal, BOyükada, Heybeli, Burgaz, ınnlı, içın. 'J.elefon muhabere memu .. 
runa y:ınsın demek kllfidir. 

Rnmi itfaiyesi: 22711 
Deniz ., ,, 86 •• 20 
Jfoynzıt kulesi: 21996. Galnta )'angın kulesi: ~0060. 
Sıhhi irudnd: 44998. Milddelumumllik: 22290. Emniyet mQdOrlOl!il: 2ol382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • İstanbul: 24378. 
Sular: ldnresi: BeyoBlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Ciball: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708, 'üskfidar - J{adıköy: 60773. 
Havııgn7.i: lstanhcl: 24378. Kadıköy: 60790. Beyoğlu: 44642. 

Taksi Otomobili 1stemek1 çin 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: SCi - 101. Kndıköy cibeU: 60447. 

Denizyolları 
İstanbul acenteliği: 22740. Karaköy: 42362. 
l\ludnny:ıya: Pa .. ar, Salı, Perşembe, Cuma günleri sant 8,30 <la Tophane 

rıhtımından. 
Karnblgaya: S:ılı ve Cuma gOnleri saat 19 da Tophane nhtunından kalkar 

•e Tekirdağ, lıiürefte, Erdek, Şarköy iskelelerine uğrıyanık Karabigaya varır. 
Akdeniz postası: Yarın snat 17 de kalkacak olan vapur; Gelibolu, Çanllkkale, 

Edremit, Ayvalık ''C Dikiliye uğrndıktnn sonrn lzmlre gidecektir, 
Karnden iz postası: Yarın sefer ynpılmı yacnktır. 

M'1zeler 
Aynsofya, Roma - Dluıns, Yanan eserleri Ye Çinili Kö~IC, :Askerl MOze ve 

sarnıçlar, Ticaret ve Snnnyi MDzcsf, Sılıht l\IOzc: 
(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve lsldm eseı leri müzesi: Pauırtcsiden bnşkn herslln snat 10 dan 16 ya 

kndnr ve Cum:ı gUnleri 16 d:ın 17 ye kndnr nçıl tır. 
Topk:ıpı Müzesi: Hersün saat 18 den 16 ya kadar açıktır, 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurlnn: Cumartesi gilnlerl 13 i:Ie Köstenceye; Salı g{inlerl 18 de 

Pire, Bcyrut, lskenderıye. 
ltnlynn ''apurlnrı: Cuma sftnlerl saat 10 <la Pi e, Brendlzf, Yenedlk, Trfyeste. 

~vrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon .Müdürlüğü Telefon 23079 
Scmplon ekspresi hergiln Sirkeciden s:ı:ıt 22 de kalkar. ve Avrup:ıdan geleni 

s:ınt 7,25 te Sirkeciye muvns:ılııt eder. 
Kom•ansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hersün snat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Sant 8 de l\onya, 9 dn Ankara, 15,15 de DI:rnrbııkır ve Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 do Ankor:ı ekspresi, 20 de AdapoınrL 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara rnuhtellti Pazartesi, Çarşamba 

n Cuma günleri Hnleb ve Musula kııdar sefer etmektedir. 
MÜNAKASA 1LANLARI: • 
Jnlıl nrl:ır idaresi için 60000 ndet nihayetsiz şerit pnzarlıkla snlın alınncnk

tır. Pnznrlık ynrınld cum:ı giinü saat 2 de idarenin Kabataşlaki Lenzım ve mü 
hııynnt şubesinde ynpılacaklJr. 

GEÇEN SE'JE BUGUN NE OLDU? 
• l\lilleller cemiyeti umuml heyeti rcisliEjinc Tevfik Rüştü Aras seçildi. 
• Kocasını alda!Jn lıir kndın sevgilisi ile beraber l nkalan:ırnk mahkemeye 

verileli ,.e her ikisi de üçer ayn mal kOm oldular. 

SİNEMA VE TİYATRO 

DEYOClU 
7'lJRK 

Jltlek 

ipek 

Sarou 

Sümer 

Alka:ar 

Sakarya 

Kurtuluş 

ŞIK 

. . 
.. . 

.. . 

. . 

Pnrioı eğleniyor ve Baş
kasının kılılındn 
3 ahbap çavuşlnr ve Ma-
''i Tuna 
Sahte şoför ve Tcksas 
fedaileri 
Namuoı lekesi ve Gökten 
düşen kndın 
Gör i it söyleme ve 3 
modern kız 

: Hudut hnydutları ve 
Selh Ahmet 
Çalı kuşu ve Ceznlr b:ı
taklıklnrı, 

: Karyoka ve Cnna"Vnrlnr 
vadisi 

-: Kııranlıktn uçuş ve Teh
dit mektupları 

IEOJJ:l~I 
lstanbul Radyosu 

26 l\IA'\'JS - 1938 PERŞEMBE 
18,30 pllıkln dans musikisi, 19,15 spor 

musahabeleri, Eşref Şefik, 19,55 borsa 
haberleri, 20 S:ıdi lloşses ve nrkndnşları 
tarafından Türk musikisi vıı halk ş:ırkıln
rı. 20,45 hava raporu. 20,48 Omer Hıza ta
rafından nrnpça söylev, 21 Rndifc Neydik 
vıı nrkadnşlan tıırafındıın Türk musikisi 
ve hnlk şarkıları, (saat aynrı), 21,45 or
kestra, 22,15 nJnns hııberlerI, 22,30 pliıkla 
sololar, opcrn ve operet parçalan, 22,50 
son hııbcrler, ,.e ertesi gfınün prosrnmı, 
23 son. 
BÜ KREŞ: 

ŞEIIZAI>EBAŞI l~r.t'\'BUL 
19 caıbant, 20,40 halk ş:ırkıları, 21,25 

radyo orkestr sı tarafından senfonik kon 
ser, 23,30 pl k. TURAN TlYATROSU MIT.U 

Hulk San'atkarı Noşil 
ve arknd!lşları 

\!içe Pençef varyetesi 
RAHMETit 

Komedi 3 perde 
l>AN'S, SOLO, DÜET .. 
Localar 100; ll<'rycr 
20; P:ırndi 10 kuruş •• 

* • • 
HALK OPERETi 

nu akşam Bnkırköy 

Milli)•ndf; Cuma ak
şamı Pangaltı Kurtu
hı, (Perde Arkaıı) 

Pazartesi ak,ımı 
Kadıköy Silreyya 

A:ok 

'Alemdar 

Hll.lıL 
Pcrnh 
l(AD111ÔY 

TJAT.E 

: Aşıklar yolu '"e Knnlı 
savaş 

Parisli kız ve Manya 
Vabcvosl:a 

o: Kızıl rahip, Volga mnb. 
lıi'ımları, 

: Esrarengiz hotör 
·: Be)•nı atlılnrın inflkomı 

: l\fihrncenln gözdesi • 

ERrur.nuı. SADi 
TEK TİYATROSU 

Bll sece 
TEKIDDAC HALK 

Sinemasında .. 

BUDJlPEŞ1 E: 
18,?0 siı;.m orkcsfrası, 19.55 radyo or· 

kestr:ı ı, 20 45 konser, 22,35 Budnı1esıı 

konser orkestrııcn, 24,10 sinı;an orkestra 
sı. 

BERT.iN: 
19 kOçük orkestra, 20,10 plıik, 21 var

yete konseri, 23,30 hnlk havaları, l, sere
nntlnr, 
ROMA: 

20,30 radyo orkrstr:ısı, 21,30 hafif mil· 
zlk, 22 konser, 24,15 c:ızbnnt. 
VARSOVA: 

18, opera. parçalan, 19 ı;ontfnı<lan nal.il, 
19,30 piyano ve keman 'konseri, 20,50 caz 
plakları, 22 Dudnp şteden konser. nakli, 
23 rad) o orkestrası. 
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Ç©(Çl\JJIJ< h©ıft@l~D 
· Hedi e kazananların 
isim e · ni neşrediyoruz ı 
i Mayıs tarıhli bilmcccmizin halli l 22 - Salfilıaddln Gedlkp..,., 23 - E-1 

(141) rakamıydı. yüb Sabri Kumkapı Nisancası. 24 -
Fevziye Sirkeci Hocapaşa. 24. Peri -

BİR KOL SAATİ 'KAZANAN han Fener. 26 - Behçet, Vefa lisesi. 
27 - Feyyaz Hayriye lisesi. 28 -

Birinci: Süleyman Tevfik, Ankara Hicri Demiröz apartrmaru. 29 - Ca-
Cebeci 17. ğaloğlu Cirithane sokak numara 11 

BlR PERGEL TAKIMI KAZANAN 
de Münevver. 

29 - Süleyman sanat mektebi 392. 
30 - Kfızun Fatih 13 üncü okul. 31 

!kinci: Havva Uzunyusuf mekteb Gülçin, Hasfırın arkası. 32 - Fikret 
sokak No. 10. 15 inci okul. 33 - Ziya. Denizyolla _ 

BOY(JK B1R RESİM ALBÜMÜ 
KAZANAN 

Yçüncü: Semiha, 61 nci okul. 

BiRER KUrU BlSKU! 
KAZANANLAR 

1 - Cemile Halilağa sokak. 2 -
Sabahat Cağaloğlu. 3 - Fikret Bur
sa. 4 - Necdet Tüzer Çatalca. 5 -
Mahmut İbrahim Çavuş bekçisi. 6 -
Zeki Vefa lisesi. 7 - Cahit Yayla cad
desi 77. 8 - Halil Kapkaç. 9 - Nec
det Çanakkale 10 - Ziya Kumkapı 

Nişancası. 11 - Fındıklı, İhsan. 

BİRER TUVALET SABUNU MAH • 
FAZASIKAZANANLAR 

' 

11 - Zeki Vefa lisesi. 12 - Sabri 
Kumkapı orta okul. 13 - Billur Edir
nekapı. 14 - Abclu11ah Erge Şehre • 
mini. 15 - Şevket Kumkapı. 16 -
Riza Uzunyusuf. 17 - Selami Vefa li. 
sesi. 18 - Muzaffer Aksaray Medrese 
sokak.19 -Ali Sağlam Cağaloğlu. 20 
B .. Çağlı Samatya. 

BİRER TUVALE TSABUNU 

KAZANANLAR 

21 - Bahaettin Kadirga il~ oKul. 

rında. 34 - Zehra Uzunyol. 35 - Isa 
T. S. vatman. 36 - Ömer Sirkeci Der
vişler. 37 - Baru Tozkopar.an. 38 -
Ay§e Ayaspa.5a Çıkmazı. 39 - Meh. 
lika Kabataş kız orta okul. 40 - Şük. 

rii ilk okul 5. 

BİRER DEFTER KAZANANLAR 

41 - Ergun Dinçel Çatalca. 42 -
Mehmet Şahin ecza evi Ankara. 43-
Nadide Çağlı 243. 44 - Mehpare Me
teliksiz. 45 - Mehmet 10 uncu mek
tep. 46 - Ali Tuş Kumkapı. 47 - Uç. 
man sanat okulu 48 Necati Binici 
Kumkapı. 49 - Mustafa Taksim Fe
ridiye. 50 - Müfide Kasonpaşa. 51 -
SaHi.hattin Gedikpaşa 59 uncu okul. 
52 - Tekmen Topba~ Saraçhanebaşı. 
52 - Mekki Mala Fındıklı. 53 - Na. 
ciyc Topkapı camii. 54 Muau.ez Da. 
vutpaşa caddesi. 

iş arayor 

İyi tahsil görmüş, türkçe, almanca, 
Fransızca, ingilizce ve italyanca bilen 
bir bayan daktilo olarak it arıyor. 

Haberde '(L. B.) rümuzuna yazılma 

HABER - ~lişam \)Oa!ul 

~OLANT 

f. E../Aı-. '. 

............................... , 
Ba yan ı~eylA yazıyor: 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

"Uyanır uyanmaz, hemen el ay
namı alıyor ... Ve kilcilk buruşukluk
lnrımın tamamen zan oluncaya ka

Bayan JJCylAnm 
hakiki fotoğrafı 

"Ancak bir hafta suren 
'bir tedaviden sonra bu 
derece gUzelleştlğime şa
şıyorum ... Blitiln arkadaş 
larım böyle daha gene ve 
daha gilzel görilnmem 1-
çm neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim için 
iltifat ediyorlar.,, 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gençleşmiş ve 
biltiln buruşuklukları 

kaybolmuştur. Alimler, 
buruşuklukların; ihU
yarladığımızdn clldln bes 
leylcl vo ihya. edici bazı 

unsurlarını kaybetmesin
den ileri geldiğini keş

fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
Ieşeccktir. tşte; Viyana 
'Onlversltesi Profesörü 
Doktor Stejskal'in keşfi 

bu derece ehemmiyetli 
ve caziptir. Genç hayvan-

dar gUnden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay
retle görüyordum! •.. ,, 

B ayan LcylA'nın yalnız 

bir haftalık tedaviden 
sonra alınmış ve rötuş 

görmemiş hakiki 
fotoirafı 

!ardan istihsale muvaf ... 
fak olduğu ve "Blocel" 
tabir ettiğl bu canlı hU· 
ceyreler hUlA.sası, şlmdl 

pembe rengindeki Toka.
lon kremi terkibinde 
mevcuttur. akşamları 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, clldlnizl 
besleyecek ve gencleşU

recektir. Bir hafta zar· 
tında btıtnn buruşukluk· 

larınız kaybolacak ve 10 
yaş daha gene görüne· 
ceksinlz. Gnndnz için 
'(Yağsız) beyaz rengln
deği Toka.lan kremini 
kullanınız. Birkaç gUn 
zarfında siyah benleri e· 
ritir, açık mesamelerl 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve en esmer bir clldi yu
muşatrp beyazlatır. 

BayanJarın HHZHrl Oittatine : 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarmm 

büyük bir kıymeti vardır. Onları ba)ilnlze iade 
cttlğinbde beheri için 5 ı...-uruş alacak, arn.I za
manda kıymettar mükAfatıan bulunan Toknlon 
m üsnbakasma işt irak hakkını Ter en bir bilet 
takdim edecektir. 

Evliya il 
faizci 

Baştarafı 11 incide 
cnn vardı, valizimde de o tahvilleri bul
dwn. Rehini verip borç almama kim ka
rışır? Ama benim hüsnü - niyetle hare
ket etmem ihtimali kimsenin hatırına 

gelmedi... 
Til yava3'a: 
- Anlıyorum, dedi. 

Sahiden de anlamıştı. Evliya §ikayetçi 
bir sesle devam etti: 

- Sonra ne oldu? Bana etmedikleri 

ğmı: bana vurdu, iftira etti, öah'a neler 
etmedi. Cezasını çeksin! Polisi de şikaret 
r.deceğim. On bin liradan a~ğı kabul et
mem. Acaba Ceyms Driver bu para)'I 
verir mi? Yoksa da\'aya razı olur mu? 
Ne dersiniz? 

Til cevap vermedi. Cevap \•ermesine 
hacet yoktu. Driver'in parayı vereceğin· 
den o da, Evliya kadar emindi. 

hakareti komadılar. Elime kelepçe vur- '••••••••••••--•-r!"ii 
dular. Bir alay insan arasında beni so- (O) iRi il# T IR\ f2'5) 

kakta dolaştırdılar. Fotoğrafımı alıp ~ ~ ~ lR 

bütün gazetcler,t bastırdılar. Kırk sekiz Necaettln Atasagun 
saat hapishanede kaldım. Başı miğferli Her gUıı sabahlan •ekiz bus;uğa 
bir adam gelip bana: "kalk!,, dedi, ''yat!,, aqamlan 17 deo 20 ye kadar UJe 
dedi, ''çık!, dedi; sanki bir cürüm isle- u tayyare apartmanlan ikinci daire 
ll1İşim gibi! ... Temiz çorap istedim, onu 17 numarada hastalanm kabul eder· 
bile getinnediler. Bunların neye varaca- ; Cumartesi günleri 14 den 20 ye ?:a 
ğmı elbette anlarsınız, Klod. 1 dar hastalarım para.s:~, Kunın. 1{a 

Til cevap vennedi. Evliya parmağı ilej ber okuyueulanm Clakupon ınuka· 
detektivin kamına vurdu. Til derin derin n5" 
içini çekti. Siman: ıiııb•:•li•rı•:1e•m•u•;ı•r•e•ne•e•d•er•.•T•!•P.f•·11;.· ••. 11 ..... ·.,.. 

- Simdi, dedi, Driver'den dava açaca-



• llA'!JS - l938 RARER-~~ıtc• 

KURTULUŞ -.ı Ttırklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
21/611936 Doktorlar, Bankacılar, Dtipler, KektebWer velhiılrl bUttln 

mlrekkepU kalemle JUi yannlu, mlrekkebln AKTiF Ura 

vaziyeti 
PASIP Ura 

u...oeo 
ceplerine •kmnmdan, Jnuıımumdan, •e ucun 
bonlmumdan kurtaran yeglne 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupadı dahi tnUk olunduğu ılbi 
Alman)'UID bu icadı mtırekkebll 
blemle J'UI yumak mec
buriyetinde olan halla 
baklbten bu uiyet
ten kutarmqtır. 
TIKU ucu ıpn· 
mu, bol mt1-

Açık bırakd· 
dılı halde her ne 

tekilde dunuu dur, 
IUll mtlrekkeb Umu Q 

kurumu. TlltU en Allam 
n en kullanqlı mtlrekkebll 

kalemdir. 

Siyahtan maada Yetil. maYI n Jmmm 
renkleri de ayni fiatta Atılmaktadır. 

Her yerde ara,ma. P'iatı ı Uraclır • 

rekkeb alır, 
kunetU 
budına 
3.4 kop-
,. çıb
f'labilir. 

Deposu: Havualu han No. ı, t1tanbuL 

I T..,.,. potta ile ...-mr. 

Alem .. ld'ı11 .. ı1112 279 
... "ne\, • • • 
Utalıldr. • • • 

a.Mt MM 7 ''dm. 

1'ldl llMla • • 
........ 7 ,, .. , 

....... ~ 10Hll7 
AJma ClllaYIU 11a1ıe ..._. ...... 
Dlles ................ 
ldlrllll .....,..... • • • • ........ -.. 
"1lnldıl ...... 99nla ...,. 

lmf1'T'• 
Kamm• e -a 1nc1 mac1-......... ...... ..- ..... DDda_....,.. 

....... .... • 1 t 
......11.aııno • • • 

18.901. 

.. :•. • 1 . ,_:. • ı.. 1 ~ 
llltlp& ...... 1 ~!IJllru . 
Adi .. ~ •••• •• 
au.a.11. • • • • ':... •• . . ~ ' 

ftdaYlkllld ........... 
Dlrabte ...... •ft'&ID aallu,e 
Ban•11D 8-8 IDcl madde
... ...aau ....... car.ı.. .. -....,... 
Dlrabte ...... 99nla ....,.. 
~ ... . 
IKarllbll ..... _ ..... almd 

lllftltım tedawtlle ....... 

.. '•-nhHIMftCımll& 

............... lı 

...... 1MtH._.ı 

...,u.sN.11 
e.000.000.- &'lu.-..ıı 

U8.7UIMl8. 

14.019.488 • 

148.SS0.0'14.o 

10.000.000. 

18.000.000.- 1'15.899.0'14.-
19.415.0l 4.88 

-
ToKat Valiliğinden : 

neut _..... , • • • • 
...................... 1 :...::==== 48.80&.98.90 &Jtma tuwlll lralıll .. .... 

ottw .., ... .,.. .. • .... .. 
811AO 

81.888.0M 81.888.8815.H 

6'5'938 cuma günü saat 14 de VilAyet IEndimeninde kapalı zarf usulile eksilt
lllesi yapdacağı evvelce ilan edilmi~ olan Zile Kaza Merkezindeki (21629) lira (50) 
laıruş keşifti ilkmektep lnpatma ait eksiltmede talibinin ibraz ettili vesaikin nok 
11n olduğu görülmesinden eksiltmenin bir ay içinde pazarlıkla yapılacağı nan olu
llır. (2827) 

lstanbul GOmrOklerl HaşmOdOrlDğOoden ı 

IDmlMıl ...._ nn1a .-. 

.,~ ....... -- .. 
ı~ ttnıut la)Wlll 

• lar'-t ...... " tıllldU 
&T 'Pi 

'l'almllt ...... 
.......... . ... ,. 

89.ın.oaı 

lOl.180.81 
9.915.408.84 9.817 .iMie.iM 

4.IS00.000.-
~8.818.888.1 

trllrtal lıaldJ'l5ld • • • • • 

......... - ·-·-·- ·- .L..J 
81.-0.0M.IO 

...... 141.881.989.0l .; .... . 8'1.888.-S.91 
tucıaro ..... Jtl8de ı u-..;-~ ....._ ... ,W. c u 

3268 kilo cam ewa. sürahi, kavanos. §İ§e, tabak, fincan ve saire, 8906 k. muh
t.elif demir eşya 1002 k. deniz motörü 2420 abdesthane levaınm 1036 k. abdesthane 
6ıdeli 31205 k. demir balat 1754 k. kendir balat 404 k. teneke eşya 496 k. çama. 
111' yıkama ve kmutma makinesi 312 k. motörlil tulumba ve aksamı 2070 .t. demir 
dvi 887 k. ltstikli balar kablo teli ve boru 1425 k. Aspest.os Salamastra grafitli 800 
k. etYB vagonu (muhtelif hurda demir bq eşya) 231 k. matbaa mürekkebi 1270 k. 
PlmUk iplili 376 k. pamuk mensucat 130 k. yün mensucat 50 k. mOstahzaratı tıb
~ 1200 k. biçilmiş kereste 70 k. kına ile 110 k. pırinç eşya 368 k. llstik eşya 130 
k. sellQloit eşya hakkındaki satq illnmm Son Telgraf gazetesinin 19-5-938 günlO 
DOsbasmda yanbdır.tstektilerin bu pıt.eyi okuyarak satışa gelmeleri iltn olunur,. 

(2974) 

Çok ucuz 
fi atla 

kirahk köşk 

ı-Ekzema ve ea muannit elit yaralarından knrtnlmak için 

EKZAMiN 
<Ullammz. Binlerce haıtavı kurtarn11ehr EezanPIPrrtPo •Rhl!vtnt7. 

D.:ıvlet Demıryoliarı ve Limanları iş/e/,'*ne 

Umum idaresı ilanları 

AYrVpa hatbnda arpa '" .air hububata teazilitı 

1 hadran 1938 tarihinden itibaren hububata. tohumlara ve çekirdeklere mah 
-. temilJi tarifeye (arpa w sair hububat) ~ithal edilmlıtlr.Fula tafaillt için 
latuyonlara mUracaat edilmelidir. 3072 

Kuzguncuk Nakkq tepesinde yirmi 
bePnci ilkokul karpsmdaki rT numaralı 
nezareti fevkal4deyi havi çamJıklı ve bol 
yemif aiaç1an bulunan 1qk yubk veya 
yazlı kqlı oJaralı: kirahkbr. G6rmek fsıl
yenler içindeki sahiplerine mOracaat • 
sinler. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
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lüm oJmuı bir halde içeriye girdi ve ~ 
sabiti takip ederek, ayni zamanda, 
keaıliaiııe alayh bir tavırla bDkan u
kerlere de mUtevuı eelimlar dairttı. 

Baron apartımanma gellnce, biltiln 
bpılan ihtiyatla kapadı, perdeleri in· 
dinli ve gene de bir tek kelime .&yles 
ıcden, ziyaretçiyi, iı ılSrdüiil kendi o 
cJasına gCStUrdU. Orada, odlldaki yegls 
ne koltup oturdu Te bu mütevuı d, 
yaretçiye oturacak bir yer ı&termeie 
ltlsum bile glSrmeden, kendisi de elles 
rile buı ipretler yaparak aordu: 

- Bana ıönderilen talimat filh mı 
Cnirdinb? ... Söyleyin balralım, dos, 
tum. 

Fakat MlSıyö Jale cewıp vermeden 
evvel, havada ı\lratle bir kaç e&raren' 
&iz ipret çbdi. 

Bunun üzerine, zabitin matrur tavn 
Ytbilnden bir maske gı"bi cHlttU. Der
hal yerinden doinüdu ve bu defa da, 
ha nuik&ne bir tıaınrJa: 

- Bir mafevk L. Dedi. Beni aUedi· 
nb, mösy6, mUtCVUJ llalinb •• Euaen 
hpınm önünde yaptıfuuz ipretler de 
bir mi.dun olduğunuzu ıöıteriyordu •.• 
Bwıwı için. •• 

Möatö Jık, Baronun bot bıraktılı 
bltup rahatça otmarü, ekin bir 
lelle: 

- Bunda muurswuu, doltum. •• 
Dedi ve biran dlif iiııdükten .oma tö

se bqıadı: 

- Dostum, büyük ve mukadde1 ce
llllyetimizde itcal ettiiim miltevuı 
J'er, bizi idare eden hUrmete 11yık in
lanlann derin mak83tlannı bilmeme 
IDlnidlr... Sizin gibi ben de ylibek 
konıey1n emrinde paeif •e adık bir 
lletteıı bafka bir teY deiilim-

Zablt bu mukaddemeyi htlrmetklr 
lılr baı itaretile tasdik etti. 

- Cemlyetlmbln, adin muhafua
atq emniyet edilen mahpusun kaçım· :::::.!'r saman için ortadan 

bllyOk 'bir menfaati nr 

dır ve benim vazifemin bir Jamıı da 
bu cihetten bir tehlike olup olmadıiı" 
nı sizden sormaktır. 

Zabit emniyetbabf bir tebeteUmle 
&Wümaiyerek cevap verdi: 

- Mafevklerimizi temin ddebilini· 
rm ... Ben burada bulundulum müd
detçe, mahpuıum mükemmel bir tekil· 
de muhatoza edilecektir 1. 

- Her §eyi gözönUnde bulundur-. 
mak 1lzun ı .. Firar tqcbbU.U vukuun-. 
da, mahpusun bil!tereddüt 6ldilrülme-. 
si buausunda kat't emir va1'dır. 

Baron sakin bir sesle cevap verdi: 
- Emir icabında yerine ıetirilocek-

tir ... Eauen bUyilklerimWn bu emri, as 
kert malramlarm emirlerine tamamıle 

tetabuk etmektedir. Eğer dyaretiniziıı 
hedefi bu ise, enditeyo kat'iyyen lü·. 
zum yok ••• 

- S<Szlerimi iyi anlamaia çahım..~ 
Konsey bu tövalye d'A .... 'm ölümü· 
nü istemiyor... l{er zaman için kay
bolma11 kifidir ... Maan:d"ıh, bu ölümü 
tevlit etmek için hiç bir teıebbüste bu· 
lunmam1k prtile ... Eğer bir fırsat n· 
bur ederse ••• Huır olmak linmdır ... 

- Anbyorum. •. Dikkat ederim. 
- PekilAI Konsey &ize ıtıveniyor,. 
Şimdi size gönderilen talimatın ikinci 
Jmmma geçiyorum. 

- Dinliyorum, mötyö. 
- Konseyin tahminlerine göre •• , 

Çok yalan bir zamanda. •• Mahpuıu ıi· 
zin muhafuamzdaıı kurtarmak için 
bir çok tqobbüalerde bulunulacakttr .. ı 
Bu teıobbtıalere mlni olmamak, bilikiı 
elden geldiği kadar buıılan kolaylaı· 

tınnak limn. •• 
Zabit hayretle: 
- Bunu anlıyamadi:m, dedi. 
- Esasen anlmanıl pyam ehem· 

miyet bir ıey defildir .•• Eua olan ita
at etmenizdir, dostum. 

Baron, kendisine nuaran mafovk 
olmakla beraber, hiç te ehemmiyetli 
bir mevkide olımyan bu meçhul ada-

d'Aau, bu iyi kalpli a.d•mm elini ak
tı ve ona teıekkilt ettikten ecma, mu· 
tBd pmhqiyet ft mertliiiJe f8yle de-
di: 

· - Unutmayqı 1d, cbtum, kaçma· 
1 

mak için tös vermek f8y1e dursun, fa· 
bt kaçmak i~ elimden selen her ... 
yi yapacağım.. Bnun için, uis dostum, 
vicdan ve vuiferm sise neyi emredi· 
yona, hiç çeklnmeclcn bunu yapın. 
, - Verdiifm karardan dlSnmiyece
llm· Fakat madem ki kıaçmPyı iyice 
aklmrza koydunuz. Unutmayın ki, ta• 
rafmudan en ldlç6k firar tepbWıı
de, kılıcımı kullanmak mecburiyetin
de kUKatmı ve doğrusu, mi 8ldllrmo 
mi, kendi kendime hiç bir zaman affet
miyeceiim, çUnkil siz cidden çok ae
vimli ve mert bir dclikanhamız ••• Fakat 
itiraf ederim ki, fazla endi§e duymu· 
yorum... Buradan kaçmak cidden ,Uç 
bir iti 
. 1ki mbit bir daha bu mevsua t~ 
etmediler, fakat, buna mukabil, haki· 
bten dost oldular .. Kamafıh bu. dost
luk, d' Auu'ın mütemadiyen firar ça
resi ar•masma yeni dostunun ıda, onu 
eğlendirmek için elinden ıeJen her ıe
yi yapr:ıauna rapıen, onu ada bir mu
l!af ua altında buluııdunmıuna mlnl 
olmadı. 
. Bir müddet eonıe Vervil, yakmda 
vazif eaiııin nihayet bulacağını ve ken
di yerine Baron da Mane'nin gelece
ğini MSyledi. d?uau'ın bu çok kur
mz. idi ve tehlikeli adan*lan iyice 
çekinmesi ,Amn geleceliııi iliwı ettik
ten sonra ıöyle dedi: 

- Şimdi, doltum, size bir faydam 
4!okunıbiline, emrinbe amadeyim. 

D'Auas, ildncl defa olarak Sen-Jer
men' e haber ıanderilmesini ric:a etti, 
yenJ do.tu da bu iti hemen o ıGn ya· 
pacalma 6 veıdi. 

şavaJye kont da Sen-Jcrmen'den ne 
cibi bir yardım Umlt ettllini kendiai
de bllml,ordu. Pab.t, Jrontun. yad .. 

yetten haberdar edileceğine kani olun· 
ca, kenditiDl nedeme, etaba Akin. da· 
ha 6mitll bintldiyordu. 

ır:v, 

MENDiL: 
Antattıimm aahneler, mubteDf yu

lerde ve hemen hemen ayni amanda 
vukubuldulu için, bis de bir yerden 
dilerine ıldip, bu hiklyenin akdSrlerl
Di takip etmek mecburiyetinde blryo
rm. Birbirlerile al•kui ,okmut aibl 
g6r0nen bu Ahnelerin hakiı.tte, p 
li mUaıaebetlerl vardır 1d, cıbyucu 

bin takip etmek nhmetine katlamna 
bun1ann heptinl ıstrenecektlr. 

Tekrar Ruervuar eobimdaki es· 
rarenps ne döntlyonu. 

Anlatacaimm hldiae, Krebiyon'un. 
pyaıu !8yret bir Nhnt Vlm olan 
mösyö Janın oyununa aldanualr, ha
ta kadının madam d'Etyol olmaıdıpı. 
nmıettiii cOn cereyan ediyordu. 

Hademe LW>en, ldlçWt evin etrafın. 
i!a dolafml.k üzere, aWocelo pamiyo
na terketmif olan f&nlyenin 8fyaları
nı topluyor ve intizama auyordu, 

LUben, bilyük bir dikkatle, bu hade
melik vazifemini yapaıbn. lıcOçük Te 

..-il bir mendil bulmuftu. 
Lilben, çok bilyiik ve tehllkeU bir 

ihtiyatmhk ıasterip, bunu c6ç beli 
tamir ettikten eoıııa, Deride artık 80G 

derece tedbirli ve dikkatli hareket .. 
deceğine, kendi kendine .as wrmlftl, 

Bqka bir sNNnmda, bu buldutu, 
mendile ıOpbeais fada ehenwniyet at
fetmiyecekti. Fakat bu hldiHnin ce
reyan ettili sıralarda LGben prip bir 
haleti ruhiye lçhıde bulunuyor ve ber 
ıeyden ıltphe ederek, en ~ilk teaa• 
dUflerden bile bir mlna çıkarmata ~ 
bpyordu. 

Binaenaleyh, fı5valyenin meaıBJJeri• 

ne biç te bememlyen bu mendlU 1»
Junca, derin dütUnıcelere daldı ve bu 
d&ttla.ce neticesinde mendili Gina 
tfendiame ıattırcte. 
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kara habercisidir 

td•HiD:I 
Bir kale gibi sizi 

müdafaa eder! 
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H Röntken Mütehassısı 
:i Hergiln öğleden sonra saat 3 
n u 
i! conker sokakta Aslaner apa 
!i No. 8-10 
&: 
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........................... 
Doktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKJM 

ODEON No, 5 ODEON No. 1 ODEON No. O 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğl 

sonra saat (2,5 t<\n 6 ya) ka 
tstanbuda Divanyounda (104) 
maralı hususi kabinesnde hastala 
kabul der. Salı, cumartesi günl 
sabah "9,5 - 12,, saatleri ha 

fukaraya mahsustur. Muaycneban 
ve ev telefonu: 22398, 

Gripin nezleyi ve gripi geçirir, hara 
rcti düşürür. 
Baş ve diş ağrılarına, romatizma san

cılarına, sinir ve adalelerdeki ıstırablara 
karşı en kıymetli deva Gripindir 
Havaların çok karışık ve tehlikeli oldu

ğu günlerde sıhhatinizi korumak için 
şüphesiz Gripln kullanmalısınız. 
kabında günde 3 ka~e alınabilir. İsmi-

~FAZIL Çil iLACI '~Dlş D-oktoru ...... 
o~~!'EI,:J (IL VE SlVlLCELERl, BA\ \ ~ .. L \RT~ l '•)GUM LEKELEHlNl IZALEEDER,ClLDlBESLERVE Necati PAKŞı 

FT~VKJ\Li\DE TERAVET VER!R. Hastalarını hergün sabah 

ne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Vı Gripin yerine başka bir marka ve
rirlerse şiddetle reddediniz. 

.. .. . 
. : · ....... ·~.-~~ · ... · .. '' . .. .. 

UN!!lruiii . -.. 

~~~ !File~nmn 
Ur. Şükrü Ertan 

NEOKALMiN A 
GRiP N EZLE 
BAŞ v 

AG RIL A RI 

NE V RALJi 
e DiŞ 

ARTRiTiZ M 

10 dan ak~ 19 a kadar kabul ed 

Sah ve cuma günleri saat 14 
18 e kadar parasızdır. 

Adres: Karaköy Tünel meyda 
Terııane caddesi baıında No. l/2 

DOK 1' O R 

Kemal 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 

TeL 22566 (Dr. Osman Şerefcttin 
apartımanı 

................................................................................ ~~ı•GRta•· ....... 

Operatör • Üroloğ 
Galata • Karaköy. Abdullah 
lokantası kargısmda Galiçi 

Hergiin J.5 den 20 ye kadar 
Te1.efon: 41!~5 Oksiireııteı e ve 

gögüs nezlelerine K A T RAN 

310 MARKfZ Dö POMP ADUR 
......_.----~~~~~~----------------------------------------------Mösyö Jak ona teşekkür edip çekil· 
tnesini söyledikten sonra bu mendile 
dikkatle baktı ve bunun kime ait oldu
ğunu anlamakta güçlük çekmedi. Çün
kü bu mendil, Jülyet Bekü'nün, yani 
müstakbel kontes dü Barri'nin çeyizi
ni hazırlamak zahmetine katlandığı za 
tnan, bizmt satın aldığı mendillerden 
biriydi. 

Bunun üzerine mösyö Jan kendi 
kendine bir çok sualler sormuş ve bun 
lara gene kenıdisi, elinden gelen cevap
ları verdikten sonra şu makul neticeyi 
çıkarmıştı. 

Bu mendilin kontes dü Barri'ye ait 
olduğuna şüphe yoktu. Esasen bunun 
üzerinde kontluk tacıyla, kontesin is
minin ilk harflerinden ibaret n1ôrka 

da vardı. 
Fakat bu mendil niçin ve nasıl şö

valye d'Assas'ın odasında bulunuyor
Uu?. 

Mösyö Jak, derin düşünmesini bi
len bir adamdı. Dünyada hiç bir şeyin, 
bir kadın kalbi kad·ır muammalı ve 
romanesk olmadığını biliyorldu. Ayni 
%amanda şunu da biliyordu ki, lbazan 
ufacık bir çakıl taşı bile, !büyük emek
ler bahasına yükseltilmiş bir binayı 
yıkzılıilirdi. Bunun içinldir ki o, eski
denberi, en küçük teferruat ve ehem
miyetsiz gibi görünen şeylere dahi bü
yük bir ehemmiyet atfederdi. 

Kralm kalbini kazanmak için, ken
Öisi tarafından tahrik edilmiş olan ve 
daha dün, ruyalaırmda bile tahayyül 
edemediği bir hayata namzet bulunan 
Jülyet Bekü'nün vaziyetinde, mösyö 
Jak için en çılgın ve en imkansız ihti
mali bu genç 'k~dmın fakir ve 'basit 
bir delikanlıya aşık olması ihtim?oliy
cli. 

Fakat ihtimal ona ne kadar çılgın 

ı~kUnilyor idise, mösyö Jallc ta o nis
bette buna inanmak mecburiyetinde 
blryordu. 

Kralın gözdesi olmak üzere bulu-

nan, kontes dü Barri, j übyet Bekti şö
valye d' Assas'a aşıktı. 
Başka türlü, bu mendilin, onu tanı

mıyan şövalyenin ddasında bulunması 

ne şekilde tevil edilebilirdi?. 
Demek Jübyet d' Assas'ın o<hsma 

gitmişti! 

Niçin? .. Nasıl? ..• Şayanı ehemmiyet 
obn bu değildi? 

Ehemmiyetli olan cihet şuydu ki, 
bunda yakm, müthiş bir tehlike vardı; 
zekası ve enerjisine güvendiği bu ka
dın, kendisini tahrik edenler için ö
lüm tehlikesi olan bir çılgınlığa kapıl
m1ştı ve her ne bahasına olursa olsun 
onu bu meşum yoD:Jım çevirmek 1§.
zımdı. 

Fakat, acaba yanılmıyor muydu? 
Mösyö Jak buna bilatereddüt hayır ce
vabı verirdi. Maamafih, hadisenin ha
kiki mahiyetini anlıyarak, derhal icaP. · 
eden tedbirleri almak tedbirli bir hare
ket durdu. 

Bu düşünce üzerine mösyö Jak 
kont dil Barriyi çağırttı ve ona şöyle 
ldecli : 

- Azizim kont, siz ki şövalye d'A~ 
sas'la çok alakadar oluyorsunuz, bu 
delikanlının mahpus bulunduğu bir şa
tonun mahpuslarını muhafaza için alı
nan tedbirler hakkımh bana izahat ve
rir misiniz'! Siz bunları tabii bilirsiniz, 
değil mi? 

Bu korkunç adamın bu sözleri üze
rine dü Barri şaşakaldı ve onun mak
sadını anlamağa çalıştı. 

Fakat mösyö J..:ık, bu şaşkınlığın far
kına vaıidı ve sabırsızlık ifade eden bir 
jest yaparak, çok soğuk bir tavırla de
vam etti : 

- Sözlerimde türlü manalar arama
ğa çalışmı:'tyın ve cevap verin ... Vaktim 
sayılıdır. 

Bu kat'i talep üzerine 'kont, isteni
len, yani bizim hapishanenin vaziyeti 
ve tarzı muhafaza hakkında vermi1 
olduğumuz ma1Urnatx verdi. -

HAK KI EKREM 

MARKİZ DÖ POMPADID, 

------------------------------------------------------------------Sözlerini bitirdiği zaman, kendisini 
büyük bir dikl®tle dinlemiş olan mös
yö Jak şöyle dedi : 

- Demek bu delikanlı, vaktini mu
hafaza kumandanile içip oynamakla 
geçiriyor ... Mükemmel! .. Firara lda im
kan yok, öyle mi? .. 

Dü Barri korkunç bir tebessümle 
cevap verdi: 

- Oh 1 Bu cihetten korkulacak bir 
şey yok! ..• 

- Pekala!.. Sözünüze itim:;)dzm var. 
Bugünkü muhafızlar ne zaman deği

şecekler? .. 
, - Öbür gün. 
' - Mükemmel! .. Şu halde, azızım 
kont, bu defaki muhafaza kumandanı 

nın Baron dö Marse olması lazımdır .. 
Haydi •gidin 1 
, - Monsenyör? 

- Gidin, dedim... Kaybedecek bir 
tek d~·kikamız bile yok ... Esasen, rahat 
edebilirsiniz, ibu defa mevzuu bahso
lan şey, şövalyeyi hapishaneden çıkar
mak değildir. 

Kont, şüphesiz büyük bir ehemmi
yet atfettiği bu cihetten rahat edince, 
aldığı emri yerine getirmek üzere, der
hal çrkıp gitti. 

Mösyö Jaka gelince o da hemen kü
çük eve gitti ve malfım dduğu veçhile 
orada Jülyet'i, şövalye d'Assas'ın por
tresini yaparken buldu. 

Kontes Dü Barri'yi terkedince, mös
yö Jak doğru şatoya gitmişti. 

Kapının parmaklıklarına yaklaşınc~ 

tesadüfenmiş gibi kont Dü Barriyi gör 
dil ve kont onu hapishane muhafızla
rının bulundukları salonun kapısına 

Jcadar götürdükten sonra, yz.lmz bırak
tı. 

Mösyö Jak kapıyı vurdu ve ıkapının 
üzerinl:ieki küçük delikten ne istediği
ni soran askere, nazik bir tavırla, Ba
ron dö Marseyle görüşmek arzusunda 
bulunduğunu söyledi. 

Asker, kendisine şüphesiz ıgayet e
hemmiyetsiz bir şahıs gibi görünen bu 
yabancıyı garip ıbir tıavırla 6Üzdükten 
sonra, cevap ibilc vermeğe tenezzül et
meden, iç koridorda açılan kapıya yü
rüdü ve kılıcının kabzasile kapıya üç 
defa vurduktan ısonra yüksek sesle ba
ğırdı: 

- Bir ziyaretçi varl 
Bu ses üzerine l\'IZ>Zifesine ancak o 

sabah başlamış olan yeni muhafız ku .. 
mandam, apartrmanınldan çıkt:ı, kapı .. 
nm açılması için kendisini kapı deli .. 
ğinden tanıttı ve askerlerin bulundu
ğu salonu bitkin adımlarla !katedip, 
adamlarına lakayt nazarlar atfettikten 
sonra dipteki kapıya geldi, 

Zabit kendisini rahatsız eden ada· 
mın mütevazı elbiselerile ~ni klereceJ 
de mütevazı tavır ve hareketlerini gö
rünce, istihfafı amiz bir tavrrla aordu: 

- Benimle görüşmek istiyen siz 
misiniz? Ne istiyorsunuz? .. 

Kapının öte tarafmdan tatlı ve mil .. 
tevazz bir ses cevap verdi: 

- Bendenize hususi bir görü!ltıe 
Hltfetmek tenezzülünde tbulunmaruz1 
rica ediyorum. 

Zabit, ziyaretçiye gitgide artan bir. 
istihfafla baktı ve onu şüphesiz, hiç 
te hoş olmıyan bir şe'kilde rcddcde· 
cek~ fakat tam bu sırada, ibu adamın 
konuşurken, ayni zamanf:ia ellerile ba~ 
21 seri ve esrarengiz işaretler yfaptığx" 
nr gördü. 

Bunun üzerine bu ziyaretçiye daha 
büyük bir dikkatle 'baktr ve onu şüp .. 
hesiz kabule layık görmüş olacaktı, ~ 
askerin birisine, kapıyı açmasmı işa· 

ret etti. Asker bu emri derhal yerine 
getirdi. 

Zabit hep istihfofıamiz tavriyle, kı· 
s:ı.a;:,: 

- Gelin, mösyö .. ı 
Dedi ve ona lakayt bir şekilde 'Sit"' 

tmr çevirdikten st.mra yürüdü. 
Ziyaretçi hiç şa§ınnadan, iki bük' 


