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R © lffil c§l dl c§l 
Bitlerle Musolini 
askeri meseleler 

üzerinde ·de . 
görüşmüşler 

Tiryesteden Almanyanın istifa
desi meselesi de halledilm:s 
Roma, 8 (A.A.) - Siyasi mahfeller, 

Hitler ile Musolininin mutekabil dost-

.. 
Bu mahfeller, bu meselelerin henüz 

kafi şekillerini almadıklarını ve bu 
hu~usta henüz Roma ile Berlin arasın-luk ve tesanüd sözleriyle iktifa ederek 

Roma görüşmelerinin esasını teşkil e
den mesel~lcre temas etmediklerini bil
dirmektedirler. 

da noktai nazar teatisinde bulunulması 
lazımgeleceğini beyan etmektedirler. 

Başvc7cfl dun gece Beylerbe.tJi sarayında gcııçleı•e hiroben nutuk soylerkc~ı (Foto Etem) 

W'" Devamı 8 incide Bakır şilepinde dünkü merasim 

IÖgil~ere ve Fransa 8c§lŞV<efkü~ mlYJhöm 
Pr~Qd;a .. ;tüŞi~;·;kç1

İe- b>Dır nutuk ~öyD~dü 
şebbüste bulundular Yakın bir zamanda qemi tonaiımıZı 

Çekoslovakya, idari teşkilatını değiştirerek ljllrlm mİlljona çıkarma.llljlZ 
Almanlarla meskdn mıntakaya ademi 

merkezıyet usuıu thdas ediyor Celal Bayar Hariciye Vekili Rüştü Aras'la 
Pr~;n:~ .;ç;~~·~~~u:: ç::;.::~:·: :::':ı~:;::~~~~~:~~:~ni edil- birlikte bu 9ece Belgrada hareket ediyorlar . 
Harıcıye nazınnr zıyaret ederek Çe· Berlioe malftmat verildi . · 
koslovak hükumetinin Südet Alman- Berlin 8 (A.A.) _ Berlindeki tn- Dün Ankaradan şehrimize gelen Baş-

vekil Cela.l Bayar, Hariciye vekili Tcvgiliz sefiri, Alman Hariciye nezareti-larr reisi Henlayn ile müzakerelere 
girişmek üzere devletin emniyeti ile 
telif götürmez bütün tavizlerde bulun 

ne giderek Südet Almanları hakkında fik Rü~tü Arasla birlikte, bu akşam sa
at 22 de eksprese bağlanacak hususi bir 

Askeri 
bitiren 

- Dev3m1 8 incide 

.liseleri 
gençler 

Bu 'tii n de Maltepe A~heri İfsesinde 
mezunların ayrılık müsamereleri var 

vagonla Belgrada hareket edecektir. Yu
goslavyaya gidecek heyetimiz arasında 
hariciye daire müdürlerinden Cevat, Baş 
vekalet hususi kalem müdürü Baki, ha
riciye hususi kalem müdürü Refik Amir 
bulunmaktadır. · 
Başvekil yeni şiJeplerimizi gezdi 
Başvekil Cetal Bayar ve hariciye ve

kili, ts bankasile Eti ve Denizbank ta
rafından kurulan "Sosyete Şilep,,in dün 
yeni alman ''Bakır,. şilepinde tertip 
edilen merasimde hazır bulunmuşlardır. 

Milli bankalarımızın direktörleri ve i
leri gelenleri, deniz ticaret, denizyollan 

müdürleri, gazeteciler, yerli ve yabancı Huriciye Vekili Be!flerbeyi saraywaa gençlere hitap ettirji sıtada (Foto Etem) 
armatörler merasimin davetlileri arasın-
da bulunuyorlardı. Saat 16,30 da Celal 
Bayar ve hariciye vekilimiz, bir motörle 
açıkta demirlemiş olan Demir, Krom 
ve Bakır şileplerini ayrı ayrı dolaşmış

.- Devamı 4 üncüde 
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~ 

Atatürk'ün i 
gezintileri 1 

j nün çubuk b~rajını~ 
/i ,.ldi asTı·cri liscsiııdc lm seneki mezunlara diploma tevzii meı•asimiıı· 1 gezdiJer 1 

deıı dıın bahsctmiJ, yeııi mc:::ıoıbrm rcsLmlerh1i ne~rctmi.§til<. Bugütı mera.. Nekahat devresini g~irdiklerini ~ 
~dair U11; ""8irtı kayuyoruc. vinçle haber verdiğimiz Büyük Şefimiz 

Diğer taraftan 1ıı 1!fii11, .Maltepe aslcerı lisesinde do mczunl.aM diploma AtatUrk, dün de, havanın güzelli~indcn 
tevzii me:rosimi yapılmaklaclll'. Bıt mal•lcp ma:1·ı:larımn grup 1ıalfrulcki resim- istifade ederek Ankarada bir gezinti 
leri buoün 5 inci sayfamı::dadır. . --= Devamı 8 incide 

Halayda araplar 
Türkleri öldürmiye 

teşvik ediliyor 
İskenderun 6 (A.A.) - Anadolu ridorlarında. serbestçe dolaşmaların. 

ajansının husu.si muhabiri bildiriyor: dan, jandarma. ve polis kuınandanmm 
İskenderun ve Kırıkhan kazaların- mütearrızlar aleyhine takibatta. bulu-

da tescil muamelesi devam ediyor. nacağı hakkında.ki sözünü tutmamış 
Türk gazeteleri, Türk yazılmak is- olmasından acı acı ~ik~yet ediyorlar. 

tiyen Eti Türklere karşı tehdit ve Dün gece Anta.kyanm Dörta.yak raa.
tazyik hareketlerinin devamından, hallesinde bir kahvede bulunan TDrk
fskendenmda Türklere tecavüz ede- lere karşı jandarma tarafından ateş 
rek beş Türkü yaralayan Usbecilerin açılması üzerine, mühim bir müsa.de. 
hala sehirde ve hüktımet daireleri kO· / .-: Deuamr 8 lnce!c , ... 
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izzet Melih 
bir 
bir 

itiraz ve 
emelimiz 

Yazan; Şekip Gllndilz 
Edebiyat alemimizdeki kıdem ve kıy

meti u11 ink!r edilemiyecck airnalar
daıı biri de, hiç filphesiz, ~ide arka
dal'"'•• Juet Melihtir. 

Roman, nuvel, hildye, piyes ve ~
portaj cfbi biribirinden tamamiyle ayn 
un'at bölümlerinden banpaine el at· 
tı)'I& bbl mutlaka çok mes'ut netice • 
Jerle karfılattırmq olan İzzet Melih, 
tebretlnl, hudutlarımız dıpna yaıymap 
muvaffak oluıu ile de hayrııcılığmuzı 

bir kat daha arttımuı bulunmaktadu. 
Onu hiç blr saman kilçülmilf ve ba-

1&lılafllUI ıörmedik.. 
·o, lilıhatine, siyinipe, fikir•• ı. 

)'at ıeviyealne bl'fı göıtercliği clikbt 
Ye dtizlilrten kalemini de mU.teana tut. 
madı. Zaman uman karpma dilıcilen 
ban prof eıyonellerin, hiç bir cuslı in
celemeye dayannuyan tiriz ve aitem
lerlne, daima .. ,ünlük ge~d ihtirular
dır.,, dedi ve en ufak bir mukabeleye 
teneuill etmiyerek olgunlufunu tanıt
tı. izzet Melihin o munis tevazuu niçin 
her zaman kötil kötü istismar edilir, 
bilmem.. Her halde bu iri ve köklü 
san'at yapwnm küçilk hmltılara ve 
cılız aaldıntlara yükseklerden ve tepe. 
den bakıp; 

"- Kalduım !.,. 
Deyi1lni faı\etmeae1or gere1r:. Ne 

gaıip tecelli 1 Bu arkada.§rn muanzlan 
cidden zaınllı kiticiklerdir. Ve mut1aka 
onu tanımamaktadular. Zira tarumıt 

olsalar, güzide arkadapmızın, kalmıl 
kadar kudretli ve tz.tlı bir tebessüme 
sahip olduğunu da, bu tebeulim ile 
tiksinti Üade etmekteki bUyük hüneri· 
ni de bilmeleri icap eder. 

• • • 
Bu satırlan niçin yazdım?. 
tuh edeyim: 

inet Melih, hasta çocuğunu tedavi 
ettirmek için Berline gitmiıti. Sonra 
ayni endi§e ile Parke uğradı. Bu milna
scbetle Parisin ve dünyanın en büyük 
ıuetelerinden biri olan Parla • Soir 
(•). arkadapmıza epey uzunca b1r 
bend tahlil etti ki kudretli bir Franas 
muharririnin blemlnden çdmq olan 
bu bendin bir Uç cOmlesinl aynen 
terdlme edlyotum: 

•ıHlyUk Tilrk muharriri tuet Melih 
Parilte..,, • 

"Pramamn büyük bir dottu olan 
Tlrk romancm izzet Melih fU anda 
Parllte bulunuJOt. Evvelce de ondan 
IJületmek fmaıtnu elde etmitdm. Bir 
bç yıl 8nce tıtanbulda geçen bir muha. 
nremtal hatırlatarak bzet Mellhln. e
terlerinl enell Franmca olarak ha
mrladığmı ve eonra kendi ana diline 
tercüme ettiltrıi yumıı ve illveten de
mi§tim ki: 

''Zira o fransızca ile daha iyi dli§ü
nüyor. ,. c••) 

Bu ıon cümlenin İstanbudaki bazı 
meslektaşların tenkidine uğradıfı ve 
yanlı§ t efsir edildiği anlaşılıyor, ilah .. 

Evvelki günkil "Cumhuriyet,, te çı
kan bir yazısı ile Peyami Safa dostu-

muz. bcrmutad, esas ile zerre kadar 
alakadar olmadığı bu mevzua, damdan 
ldü~r gibi temasa kalltı§mış bulunu-

yor. Damdan dilşer gibi diyorum: zira, 
Peyami Safa. güzide ve J(>hrctti bir 
Türk mUcllifine k<qı mesleğin ve ne
zaketin icap ettirdiği ve zaruri kı'd fı 
en ufak dikkatlerden dahi mahrum bu. 

lunan bir yu•smda ''böyle bir hadise
den haberdar olmadığını,, IÖyleyebil
mi§ bulunuyor. 

Dostumuza derhal hatırlatalım ki bu 
tenkidler Kurun bqmuharrir:i Aıım 

Konservatuvarın müsabaka imtihanına usulsüz 
olarak giren bir kız herkesi şaşırttı 

Can Hll isminde 16 yapnda bir ku 
lngilterede yapılan bir mwbakada "en 
gilz.e1 aesli kD,. OlmnmJ ıJmqtv. 

Fakat. bu mflsabakayı kaamrıalr onun 
için pek kolay olınamqtır: 

KüçüklülQndenberi §8ı1aya meraklı 

olan Can. annesinin babasmın haberi ol· 
madan §arkı dersi almaya baş)amı§tJr. 
Bilhassa annesi, kmnm bir prkıa ol
masmdamkorkarak, onun prla aftyleme 
sini şiddetle menetnıi1ti 
Kız. ekseriya mektepten kaçıyor, pimi' 

günleri de evden sıvıpıak, kırlara gi
diyor w yQbek aesle pıtı ~Oyor. Mu 
siki bocaa onda bayOk bir istidat gOre
rek, kendisini tetvik etmektedir. 

Can Hil, Jronaenatuwra talebe alın
mak için bir libıel - mOsabakuı tertip 
edil~ duydulu aman, aklı bapn. 

Ctm 1lll 

dan ıfdiyor, hemen boamna toprak: Jmıyor. Biraz •bret, iki sene sonra li· 
- Ben bu m6sabüaya lhmek istiJo. denlin

rum! diyor. 
Hocası: 

- Çok 1yl olur, ama diyor. ~ 
llhı. ÇOnkO oraya ancak. ortamettebl 
bitirmiş ve 18 yaşna gelmfı talebeler • 

Fakat. dOnyada en bQyük amısu sO
al leS mOsabakasmda kazanmak olan ft 
kuanacalma itimat eden tu her ne ba
hasına oluna olsun. bu mtısabakaya 

Fransada gaka/anacak casuslar 
Kiyotinle idam edilecekler 

Son zamanlarda çolalan casusluk va-ı mesi tarafından Georg Knohel ile Valtcr 
kalan üzerine, FranSIJ hüktlmeti casus- Knap isminde ilci Alman on be§eı' sene 
l~ &iYo~e idam cez8!I vermeyi dn- tupse mahk\ım olmuşlardır. Bunlar, 

§°:tedır. Pol R bu h Fransanm Almanya hududundaki Maji-
:ye namı eyno, UIUlta no istihkamlarmda casusluk ya--'--
~ kamın llJibamcm bapekj.l )-IUU91G'• 

Dal eli • tir dır. a yeye vermıı • 
Nazır, ban casusluk vakalannda, suç- AyrJ zamanda, Riye.r ismindeki bir 

girmeye karar veriyor ve bir plln dü§il· 
nüyor. 
PlAnmı da düşündüğü gibi tatbik edi

yor: 
Müsabaka günü gelmiş, konservatuvar 

salonunda talebeler birer birer imtihan 
edilmeye ba,lanmı§tır. Her ktı bir §81'• 

kı söylüyor ve çıkıyor, muallimler de ken 
disine bir numara veriyorlar_ 

imtihan bitmek üzere iken birdenbire 
bir kımı, etrafta toplanmq Olanların 

arasından sıyrılarak geldiği görülüyor. 
Muallimlerin bulunduktan masanın önü 
ne yaklasrr yalda~ hemen ~ söy
lemeye başlıyor. 

Herkes evvell hayret içinde kalıyor. 

Çünkil mfisabakaya girenin evmi mual
limlerin önünde durması, defterdeki is. 
mini buldurması lhmıdır. Halbuki, ye
ni gelen bu kız, birdenbire ~ söyle
meye başlamıştır. 

Fakat, söyledili şarkı ve ses herkesi o 
derece teshir ediyor ki etraftakiler, yer
lerine mıhlanmış gibi duruyorlar ve an. 
cak, garla bittikten sonra kendilerine ge. 
liyorlar. O zaman biltün salon alkıştan 
inliyor ... 

Profesörler, kmn ismini soruyorlar ve 
müsabakaya girenlerin ismi yazılı olan 
defterde arıyorlar. Kız: 

- İsmim Can Hil, diyor. Fakat defter 
de aramayın: Müsabakaya resmen i~
rak etmedim •.. 
İmtihan heyeti lamı sesine o kadar 

hayran olmuştur ki, müsabakaya resmen 
dahil bulunmamasına ralmen, Can Hilf 
''en gQze1 sesli kız,, olarak iltn ediyor. 

BugUn Can Hll tngilterenin en m~ur 
simatan arasına ginniştir. lunun idam cezasına çarpılması için ka- Fransız on eeneye mahktlm olmuştur. 

~~~-----~~~~~~~~~--~~~--~--~--~~--~----
rar verilmesini istemektedir. Bu saretle, D .. h l h 
casuslar hakkındaki Fransız kanunları unganın en lZ l arp 
Alman kanunlarına benziyettktir. 

tayyaresi 
Bugiin Franm erklıuharbiyesi casus. 

luk \'akalannm çolalması üzerine bQyfilc 
bir te!Aşa dil~müştür. 

1932 den 1934 senesine kadar, Fransa. 
da casusluk vakalanmn on misli arttığı-
görillmüştfir. Casusluk vakalan ile bera
ber, Fransanm her tarafına yayılan ca
sus adedinin de bu nfsbette artt.Jfı zan
nedilmektedir. 

Son iiln!erde Bezamson askerf mahke-

U• tarafından yapılmııtır. Avrupa net
riyatmm en dikkatli takipçilerinden bi
ri olan Amm Ua, ırranas muharririnin 
ilk yeaaı pbr Ç1kmu maelcye mlda
bale etmiı n bir mOddet 1011ra da ard-

arda ild fıkruiyle laet lltliblıa edebi 
bllviyedıadeJd mJDI mlna11 tebarOs et
tirmek nuaketini ~ 

Peyami. ayni dikkatafzllkle Pariı -
Soir'm ._ yammdaJd diler bir nok· 
tadan da dllrOft " affedilemu bir 
inklrda bulunmak isin lltifadqe kal
kıfmııtır. Ş6yle ki: 

Fruua muhanid, eon mtuabtmda, 
lznt Mellhe '"Sb Helııe'ııln. cf Annon
zio•nun, Rilke'nin bir benzeri, bir eıi.si
ıüz., diyor Melih cevap veriyor: 

.. _ Oh 1 Bütün nisbetler muhafaza 
edilmek ıtırtiyle.,, 

Ve Franarz muburiri bu cevap üze
rine §U mütaleayı yürütüyor: 

''Zira, eserlerinin bah ettilf yilbek 
kıymetine rafmen fnet Melih mUteva. 
zidir ...• ,, 

Her eseri beğenilerek kapışdDUJ ve 
bir çok yeni fikirleri en az yirmi yıl 
evvelce söylcmit bir Türk muharriri 
için kullanılan bu cümleye bizim mem
!t kette hangi hakflnas inaan itiraz ede
bllir?. 

Hiç kimle. .. 
Fakat Piyami Safamn )'ibünden bir 

1 

lngiliz hava nezareti son günlerde, 
''mahrem liste,, sindeki yeni eserlerden 
birini bfitün dünyaya arzetmiştit: 

Bu, dünyanın en hızlı harp tayyaresi· 
dir. 

Sivil tayyareler süratte büyük rekor
lar kırarken, harp tayayrelerinde sürat 

onlara nisbetle fazla ilerlememişti. Fa· 
kat, tngiltere, son senelerde hava ordu

sunu kuvvetlendirmeye karar verirken. 
bilhassa tayyarelerin sO.ratlerinde büyük 
bir Ostünlilk elde etmek istiyordu. 

Hazırlanan bir proje ile tezgMı!ara bir 
tayyare konmuş ve in53ata gayet cabuk 
bitirilmek üzere başla~tı. 

Bu tayayrelerden ilki son zamanlarda 
bitirilmiş ve ilk tecrübeleri muvaffaki
yetle neticelenmi~tir. Bunun ilttrine. 
yeni tfp tayyarenin İngiliz hava ordusu
na ilhak edildiği resmen bildirilmi§tir. 

Tayyarenin, sürati planda dOşünüldil
ğünden daha hızlıdır. Ve saatte 330 mıl 
yon almaktadır. 

İngiliz hava ordusu için bu tip tayya. 
relerden daha birçok yapılac:tktır. 

W'" l'Mvamı 4 OnMJde Katıser Vil1ı"lmln fonMU lAıl l'enltt«ndın Rrmıanof Jımıe(Jıımnm" pt!mes 
Şekip GUNDUZ Kira ile evlendiğini yazml§tsk. Düğün mf·rasiminde çr ~-:len bu resimde, prena 

( •) Dünyada. 
( ••) "Fnnsa dili ile ,......_. daha 

iri clifiiırib'w,, -- te ~ 

~ loonat Uc eaki Alman imparat°"' görülüyor. Alman 1'e Rus kral hotıedonı 
azalan Durnde Kayserin Uoametg41ıında yapıknı cUığüne eaki üni/ormalanrn 
9'YMe1c ~ ifttmk etmi§lerdir. 

8 JlA TIS - 1938 

HASAN Kumçauı 11tU•110r.: 

Alman cumhurreisi Hillerln Romıı.yı zl. 
yareti münasebeUle beynelmilel ıazeteci. 
lik llcminde de tlmdiye kadar lfirülme
mlf bir bldJse oldu: Avrupa poatasından 
alınan ma16mata aöre, HiUer • Musoliııi 

müJAkatının safhal:ırıııı ve bu nııile ilo 
ltalyada yapılan tezahüratı tesbit etmek L 
çln yalnız Almanyadan ltalyaya bususl 
bir trenle 80 Alman pzeteclsi gelmiştir; 
ayni maksat icin başka memleketlerden 
ltalyaya &ldenlerin iltihakı ile Romada 
toplanan yabancı ıazeleciferiıı sayısı SSO 
yl, folo#rafcıların sayısı da 100 fi bulmuş
tur! 

Ara sıara Derlln • Roma mihverinden 
ltalyanın fayda ıörmedliUnl iddia edenler 
sörüliiyor; zannediyoruz ki bu tarzda dil
şünenler yalnız gazeteci ve fotoiırafcı kt· 
yafetinde Jtalyaya slden acyayhların bu 
sayısını ölrendiltten sonra fikirlerinden 
vaısececeklerdir. Derlln • Roma mlh\·e
rlndcn ftalyanlann dolrudan dolnı>·a el
de ettikleri r;iyasl menfaatlerden başka 

dolayısUe temin etlikleri bu turizm ve pro 
pasanda faaliyeti ehemmiyetsiz telakki c.. 
dilecek bir menfaat midir! 

TAN 

Çekoslovakya meselesi 
Ö MBR Rua Do4ral uazıuoı:.: 

Buaüıı, yann vuku bulması beklenen blı: 
tepbbOs nihayet dtın yapıldı ve lnsiltere
nJn Prq sefiri Çekoslovakya hilkClmeUne 
mnracaat ederek Südel Almanlar mescle
alnln ÇekosJonkya emniyetiııJ n biltfin. 
lüğtınU temin eden şeklide halli fçtn ted
bir alınmasını rica etU. Fransanın Praı 
sefiri tanfından da bu yolda bir te,ebbUs 
vuku buJdutu anlaşılıyor. Diler taraftan 
lngillerenln sefiri Almanya harlclyesinl 
bu teşebbQsten haberdar etmiş •• lnsil
terenin SUdeUer meselesinin banıı sağ.. 

lamhyacak tanda halline taraftar oldulu
nu blldirqıiştlr. 

Bu suretle Çckoslovakyadaki Almanla
rın meselesi ı;Qniln ilk safındaki meseleler: 
arasında mcvklinl nlmış, ve Avrupa em. 
nJyoUaJn ha mesele yilzilnden hozuJuP. 
momlmıyacalını anlatacak bir nilyet ta
haddib etmitUr • 

<;ekostovakyadaki SOdeUerin lldert. 
Almanların bir ekalliyet d~U, bir millet 
olduklarını, ve b6yle tanınmak tstedlkle
rlnf, bu )'Dzdeo ancak tam muhtariyet ve 
Celle1'1o tam mllsant fhraı etmekle tat
min edilebileceklerini acıkca söyledi. 

Çekoslovakya hük6nıeti ise tam muh. 
tarl7eU mtlıakere esası olarak kabul etıni
yeceAlnJ hissettirmişti. Acaba lnıPltcro 
ile Fraoaaoın teşebbfisü iki tarafı uzlaştıra 
cak mftıakere ve anlaşmayı mı takip etU' 
Meselenin bir mOddettenberi ıö~ülmek 
te ve Pragın Londra •Ve Paris ile temas 
etmekte oldulo mııJamda. Bu temaslar !o. 
glllere ile Fransayı tabnin edecek tur ne. 
tice vermiş bulunuyorsa, o zaman Cekos
loYaltyanın yalnız Fransız müzahereti ile 
değil, ayni amanda İngiliz mtııaheretlni 
kazanını, bir halde SQdeUerle müzakere
ye girişebilecektir. 

Belki ha mfizakereler iyi bir netice ve
rir .,e ATrnpayı çat dikenli ve çok tehli
keli bir buhrandan tortanr. 

CUMHURiYET 

Alaturka musiki 
8 ELKI de bir orijinallik olıun dige 

ılmdige kadar alaturka musikinin 
hararetli müda/11 ~rünen Peyami Safa 
bugünkü fılcraıında •'ihtida,, etmiıe ben.. 
ziuor: 

Bir zamandanberl alaturka, takılıp kal
C:lılt yerde çırpınıp durmaktadır. Yeni 
~rkıların tolu, eakisinden bin kat fazla, 
rakı kolı:uyor. Menau Beyollo ı,ıkdaşhk.. 
larıdır. Alaturkanın eski •e samimi bllHln 
dostlarına tiksinti veren o talgıb meyha
ne alzı, edası, beni de coktan usandırdı. 
Usandırdı da delil; rfinkn ben ba alzı ve 
bu edayı hlcblr an sevmedim. Fakat bu
nun devamı •e tetetı1lrfi, bende alaturka 
olan her aene brp, uaaaçtan beter bir nef 
ret uyandırdı. 

Hakikat bodur. Bana delfJ. baldH ala.. 
turkanın ltayıtsıı prtsıı tanftarlanna 
soraldula saman drlllnr ki oıılana da bu 
ıtıntın eaerlerl ta11111ndald reüal:ronlan 
budur. Kao defa nefretle radyonu dQ. 
mealnl kapattım •e bllhaua cırada oah• 
nan pltklann adlJlllne hltl Posta Umana 
MOdOrlQfilnOn nasıl dikkat etmemtı oı. 
dulun• tafbm, bUl da f&'l}'Oram. 

Şehrimizde kadastro 
laallyetl 

Senelerdeııberl eehrin Marmara sa
hili ve iç taraflarmda çalıııaıakt& bu
lunan İstanbul kadutro grupu HaUG 
sahiline lnmlftlr. Haliç feneri nahl19 
sine inen posta grupu KUçtlkmustaf a 
pqa mahallesinde kadastro yapacak· 
tır~ 
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:Jl,a;vata ...................... 
Yanlış 

tercümeler 
T ERCOME edebiyatımızdan sık sıl, ' 

.; 

bahsolunuyor \e çoğunun yanlış 

olduğu söyleniyor. Sakat, kötü tercüme
lerin çoğalmasının irfan hayatımız için 
bir kazanç de,t>il, bilakis bir tehlike teş
kil ettiğini de artık anlıyoruz. 7 mayıs 
tarihli Akşam'ın "Dikkatler,, sütununda 
deniliyordu ki: "Planlı bir !stanbul yap
mağa kalktığımız gün nasıl Sultanahmet 
arsasından o derme çatma binalan yık· 
mak zaruretini duyuyorsak. esaslı bir 
milli kütüphane kurmağı nihayet karar 
altına aldığımız gün de, bu fena tercü
melerin zararından milli kültür ve zevk 
arsamızı temizlemek ve sonra yerlerine ı 
hakikilerini kurmak için iki katlı mü~· 
kilata uğnya~ız .• 

Tür7: Şilepçilik şirketi tarafmaan Tngilt6re<lcn satın alınan "BaX,-ır,, şilebi11rlc clüıı bir çay ziyafeti vmilmiştir. Ziya/ ette Başvekil Oekil Bayar ile Ha
riciJrc l"cT:ili TC1•fik Riiştii Aras acı bıılaanıu§la:, Ba§vakil bu miüurscbctlc ınühinı bir nutuk söylcmi.1tir. Bu hu sustaki tafsiUit diğer satun1.anmızda
dır. Resimlerimiz "Bakır,, §ilehindcki diınkü topl.ılnfia cl.air intibalardır. 

Bu sözlere hak vermemek kabil değil. ----------~------------------------------~------------------------~~ 
Alelacele, yanm yamalak meydana çı

karılan tercilmeler. eser hakkında yanlı§ 
bir fikir vermekle kalmıyor, onun doğru 
dürüst tercüme edilmesine de mani olu
yor. Birkaç defa yazdım, bence bunun i
çin en iyi çare bir mürakabe heyeti kur· 
maktır. Tenkid ile bu i~in önüne geçmek 
çok zordur. 

[ $1E IHl ii RD JE VE iMi IE iMi iL IE I~ E l T IE ) · ı 3lakc' ~ 1.adlre 

Çünkü tercüme tenkidi hayli uzun ve 
üzücü bir İ§tİr. Uç yüz sayfahk bir ki
tabı aslı ile ctımle cümle karşıJaştrracak 
sınıı, yanlışları çıkaracaksmtı, doğrusu

nu bulmağa çalışacaksınız. Yani birkaç 
gün sürecek bir iş. Yazınızı neşreden ga· 
zcte -.-eya mecmuanın -.·ereceği ücret size 
bu gayreti göze aldıramaz. 
Yalnız çalışma mı? Kendinize bir ada

mı düşman edeceksiniz. "Kıskanıyor· 

sun ... Sen tercüme edemiyorsun da onun 
için böyle söylüyorsun... Koskoca eseri 
iki sütun yazı ile mahvedeceğini sanan 
serseme bak! .... , gibi SÖZler işiteceksiniz. 

Gene de bazı kimseler o tercümeri oku
yacak, methedecek. Gene o mütercim o 
suretle çalışmasına devam edecek. Siz 
çölde bağırdığınızı hissedip utanacaksı· 
nız:. Bu şartlarla tercüme tenkidine gi· 
rişilir mi? 
~n liln dostum Fikret Adil, C-um. 

huriyet gazetesinde çıkan bir yamında, 
birtakım tercüme yanlışları kaydetmi§ti. 
lçindc çok tuhafları da vardı. Fakat ne
ye yarayacak? Kitab o yanlışları ile ka· 
lacak. Mürakabe heyeti kitabın neşrine 
mani olabilir; daha iyisi mütercimi yan
lrşlannı düzeltmeğe, daha dikkatlice ça· 
1şnağa sevkedebilir. 

Heyet fazla müsamaha göstermez 
mi? Arkadas hatırı dü~nerek veya daha 
ba~ka düşüncelerle bir tercümeyi hemen 
tasvib etmez mi? Şüphesiz o da olur. Fa· 
kat heyeti tenkid etmek ve bu suretle 
azasının değiştirilmesine çalı,nak kabil· 
dir. Bir muharrir kalkıp bir kitap ter· 
cüme ediyor, bunu kendi parası ile bastı· 
nyor veya bir tAbi buluyor. Ona: "Sen 
niçin yanlış tercüme ettin?,, derneğe ne 
hakkunız vardır? •'Sana hesap vermekle 
mükellef değilim. İstersen sen de yeni
den tercüme edip bastır,, diyebilir. Hal
buki bir heyetten hesap sormak hakkı· 
mız: vardır. 

Şunu da royliyelim ki gazetelerimizde, 
mecmualarmnzda tercüme tenkidlerinin 
fazlala~ması da pek i}·i olmaz. Bir dili 
h•i bilmiyenlcrin tercümeye kalkı~m:ı
srndan şikayet ediyoruz; onlann tercü· 
me tenkidine giri~esi de kabildir. Bu 
serer iyice, doğru tercümeleri de kötil· 
Terler. Heyet. sözün ayağa dü~esini ön
Temek için <Je l~zımdır. 

Nurullah AT AÇ 

Bebek - lsllnye 
yolu 400 bin llraya 

çıkacak 
Belediye, beton asfalt olarak inşa

sı takarrür eden Bebek - !stinye yolu
na ait projeleri ikmal etmi§tir. Bele
diye yollar mUdUrlüğU yeni bir sis
temle yapılacak olan bu beton asfalt 
kaplamalı yolun 400,000 liraya çıka
cağını hesap etmi§tir. Bu sureUe şe
hir bütçeııinde gelecek sene mevcut 
bulunan yollar tahsisatmm parasını 
bu yola sarf edilecektir. 

Beş senelik 
Sanayi planı 

Yeniden sekiz fabri
ka yapılacak 

Memleketin endüstrileşmesi ıçın 
Silmerbank elile tatbik edilen progra
mın önümüzdeki kısmı hükumetin tas 
vibine arzedilmişti. 

Diğerleri gibi beş senelik bir devre-
yi ihtiva den ve 939 senesi bidayetin
den itibaren tatbikatı başlayacak olan 
bu program ile §imdiye kadar kurul
muş olan mensucat, kağıt ve suni ipek 
merinos gibi fabrikaların iptidai mad
de ve kimyevi bazı ihtiyaçları karşı
lanmi§ olacaktır. 
Beş senelik yeni programa dahil 

olan fabrikaların mecmuu sekiz tane
dir. Bunlar da, sudkostik, hamızr kib 
rit, sünerfosfat, seramik, hamızı azot, 
çelik boru, iplik ve çimento fabrika
larıdır. 

Bunlardan çimento ve iplik fabr-i
kaJannm Erzurumda kurulması karar 
lqtınlmrgtır. Bu iki fabrika şark vi
IAyetlerimlzin iktısadi kalkınmasında 
mühim surette milessir olacaktır. Çi
mento fabrikası, sark vilayetlerinde 
bqbmış olan inşaatfaaliyet için mal
zeme hazırlayacaktır. 

Şarkla, dokuma tezgahları her za.. 
man hissedilen iplik buhranı da bura
da kurulacak olan iplik fabrikası ile 
bertaraf edilmi§ olacaktır. 

Çelik ve boru fabrikası Karabükte 
kurulacaktır. 

Bir doktorumuzun 
muvafraklyeti 

Haydarpaşa nümune hastanesi cildiye 
miltehassısı doktor Nuri Osman Erenin 
"ıedef hastalı§ı,, hııkkındn poliklinik mec
muasının birincileşrin 936 tarihli nüsha.. 
anıda neşretılAi heş kıymetli müşahedesi. 
ni ehemmi.reli tıbhiyesine binaen çok 
JoymeUi ve enteresan bulan Fransız alim
leri, bu neşriyatın hülı\sasını ve doktoru. 
muzun ismini ansiklopedi:re (EncyciopL 
dic :\fctllc-o - Chlnıgic:ıl :sayfa 120i) yo~ 
mı~l:ırdır. Ancnk müıılchnp calışmalnrın 
geçlrildlAI Fransız nnslklopcdisine <le. 
~crJI doktorumuzun d:ı isim 'I'<' nıes:ıisinin 
ithal edilmiş olması Fransız ~!imlerinin 
mntehnssısımmn llınt 'lcrecesini takdir el 
tiklerine hlr delil teş kil rlınckledir. 

Deniz müesseseleri . 
mUdUrleri 

Ankaraya gitmiş olan deniz ticaret 
müdürü MUfit Necdet ile Denizbank 
mUdürU Yusuf Ziya eehrimiı.c dön
mUşlerdir. 

Müfit Ner.det Ankarada yeni mesai 
programı ile müdürlük bütçe ve kad
roları üzerinde !ktısat Vekaletile te. 
maslarda bulunmuştur. 

Denizbank müdilrü de idare meclisi 
toplantılarında bulunmuş. bankanın 

yeni teşkilat ve ihracatatı üzerinde 
hUkümetle temaslarda bulunmuştur. 

tanbaşa muntazam bir yol takip et
miş olacaktır. Yeni asfalt yol ile Karaköyden 

başlayıp Bebeğe kadar uzayan dilz 
Caclılıt te•1 'M'l ahili takiben istin
,..,. ~ff olaeaktrr. 

Esasen !stinyeden sonra asfalt yol 
Boğaz !ahillni takip etmektedir. Bu 
suretle Boğazın Rumeli sahilini ba~-

Diğer taraftan belediye. sahili ta. 
kip eden mmtakada birçok binaların 
önünü kaplayan dU\·arları sahiplerile 
anlaşarak açtırmağa. d<'nizin görün
mesine mani olan engelleri de bizzat 
kaldırmağa karar ver~i~tir. 

Atlı subaylarımız !talyada parlak bir 

K k 1 zafer kazandılar, ~k kıymetli atlara bin a n r a 1 miş diğer milletlere üstün gelerek Muso. 
lini kupasıru aldılar. 

Belediyeden maaş istiyor 
Bu parlak zaferleri ile, genç subayla· 

rnnız bilim göğsümüzü kabartırken ec
dadımızın da ruhlarını pdettiler. 

Küçücük iken Midilliye binen Türk 
~. dal yapılı ve ter bıyıklı olunca, 
bütün gününü arkadaştan, akranlarile 
at ilstünde geçirirdi. On altıncı asır halk 
f3.İrlerinden "Karaca Oğlan,,m §U nefis 
parçası bunu ne güzel anlatır: 

85 kilo ka n verdikten sonra kulağı 
sağırlaşmış ve bir gözU gi rmez olmuş 

İstanbul belediyesi §imdiye kadar görülmemiş ga • 
rip bir teklifle karşılaşmıştır. Bu teklif kendisine "Tür 
kiyenin meşhur kan kralı,, ismini veren lsmail Hakkı Kan 
verene mas.§ bağlanması içindir. 

Kan kralı, senelcrdenberi Gülhane hastanesinde kü
çük bir vazife ile çalışmaktadır. Aradan geçen son altı 
sene zarfında 171 kişiye ceınan 85 kilo kan vermiştir. Kn
m, terkibi itibareile hemen bütün kanlara uyan lsma
ilin kısa bir müddet zarfında bu kadar k a n verdikten 
sonra vücudunda maJ(lliyet arızalan görülmüş, kulağı 
ağırlaşmıJ ve bir gözU görmez olmu§tur. 

Zavallı "Kan kralr,. bu vaziyet karşısında Gülhane 
hastahanesi baştabipliğe müracaat ederek şimdiye kadar 

Kan 1:ra1ı 

Yiğil yiğitin yold<111 
At yiğidin öı luzrdap 
Sallıktır cümlenin ba§ı 
Gamlanma gönül gamlanma! 
Ata öz kardeşi gözüyle bakan Türkler, 

en güzel atlara sahiptiler.Mesela meşhur 
"Köroğlu.,nun kır atını kendi ~ndan 
dinleyin: 

verdiği kan miktarım tesbit ettirmi3 ve malUliyetinin ~u se~cpten ileri gel. 
diğine dair bir rapor da almıştır. Buna. rağmen 1amail Hakkı Kanveren gene 
kan vermeğe devam etmektedir. · 

inişe gidince ceyran ini§li 
Yokuşa gidince keklik sekişli 
Kara kuş oyunlrı bozkurt bakı§lı 
Kıt yeleli alma gözlü kır atım benim! 
En fakir bir TOrkten, veziıine, baka· 

"Kan kralı,, bir taraftan da kendisine belediyeden bir maa§ bağlanarak 
himayesini istemiştir. 

Haliç tersanesi( 
projeleri 

Avrupada kl heyet 
bu g ünle rde ge liyor 

Haliçte yeni tersanenin kurulmal!lı J 
için Denizbank tarafından hazırlıklar 
yapılmaktadır. Tersane için evvelce 
hazırlanmıf! olan proje hakkında ka
ti karar verilmeden evvel banka tek
nisyenlerinden mürekkep bir heyet, 

Almanya, Holanda ve İngiltere gibi 
deniz inşaiyecillğinde ileri gitmş olan 
memleketlerde tetkiklerde bulunmak 
üzere A vrupaya gönderilmişti. 

lki aydanberi bu tetkiklerle meşgul 
olan heyet işini bitirdiğinden yakında 
memlekete dönecektir. Heyete burada 
yeni tersane jçin hazırlanmış olan 

projeler verilecektir. Heyet, tersane
ciliğin teknik bakımından gösterdiği 

son tcrakkiler hakkında edindiği in
tibalarla bu projeleri tetkik, icabında 
tadil ve ıslah edecektir. Ayrıca, ter-
sane işlerinde 5öhreti olan beynelmi

lel bir mütehassısa da proje ve plfuı
lar tetkik ettirilecek, inşaat faaliye
t ine bundan sonra girtşileccktir. 

BDyDk bir tayyare 
şehri mlze gell yor 

Konserve 
fabri kacıları 
ı, ka nununda 

tadlUlt ist iyorla r 
Konserve fabrikatörleri yeni konser 

ve imal mevsimi başlarken iş kanu
nunun bazı hükümlerinin faaliyetleri-
ne engel olduğunu ileri sürerek alaka
dar makamlara müracaat etmişler

dir. 

Konservecileıin müracaatına göre, 
konserve sanayiinde çalı§m.8. tarzını 

intizam altına almağa. imkfuı yoktur. 
Herhangi bir gUn balıkhaneye bekle

nen bir cins balık geldiği ?.aman ve 
yahut herhangi bir motör iskelelerden 
birinden istenilen bir meyve ve seb
zeyi getirince fabrikalar birden ha-

rekete geçer ve bunları ikmal edince~ 
ya kadar fasılasız olarak çalışırlar. 

Bu çalışma. balık gibi kokması ve 
bozulmal!II muhtemel maddelerde i§in 

sonu alınıncaya kadar geceli gündü~ 

ın devam eder. Fakat iş kanunu böyle 

ga~I muntazam mesaiye müsaade et
mediği gibi konserve sanayiinde ça
lışan kadın ve çocukların geceleri ça-
lıgmalarma da imkan bırakmamakta
dır. 

Konserve fabrikatörleri bunun için 
kanunun bazı tadilat yapılmasını mev-

Da.rcr fa!Jrikasıııııı ilaç nakliyatında 
kullnnmak üzere ynplırdıAı büyük bir tay. 
,Yare snlı ~üııii s:ı:ıt ı 1 ılc şehrimize gele
cek lir. zuubahs olduğu eu sırada "fevkalide 

runa kadar ata blnrniyen, atı olmıyan, 

atı sevmiyen Türk yoktu. On altıncı a
sırda lstanbula gelen Jeron Moran a
dındaki bir Fransız, memleketimizde her 
şeyden evvel atlarımıza hayran olmuş
tu (1)~ Osmanlı padi_şahlan içinde ise 
kıymetli atlara sahip olmak ve atlarını 
deli gibi sevmek bakımından Genç Os
man ile dördüncü Murat başta gelir. 

Genç Osman "Sesli kır,. isminde Çtık 
kıymetli ve sevgili bir atı öldüğü zaman 
onu gözyaşları ile Usküdar sarayının 
bahçesine gömdilrmü~. mezarının üstüne 
de tıpkı insan1ar gibi bir tarih kıtasını 
taşıyan bir mezar taşı diktirmi~ti: 
ZıUi Hak Hazreti Omsan lıamn 
Sesli Kır nam atı ölülmüştür. 
Emri Yezdan ile mevt irfşicek 
Bu makam içre o gömülmÜ§tür. 

Sene 1028 
Dördüncü Muradın kıymetli atlarının 

isimlerini de, devrin, büyük §airi Nefi' 
nin bu atlar için ''R~iye., diye yaz
dığı bir kasideden öifeniyoruz: Babı 
Saba, Evren, Saçlı Doru, Mercan, Celi.lf, 
Guzi, Edhem, Hüma, Kapuağası Doru· 
su, ASian Dorusu, Cebeli Doru, Ka~ 
lu Dorusu, Ağa Alacası, Aşkan Behram, 
Dağlar Delisi, Sürahii Serefraz, Dilne· 
vaz ... 

Bu atlann Nelinin diliyle güzellik1eri
ne bakın: 

Namı Dallar Delisi, kendisi alıuyi ho· 
rem 

Perçemi sümbü Çin, cebhesi dibayı 
HOtô.! 

Dördüncü Murat atlarını o kadar ı;e.. 
verdi ki ölürken onların cenazesinde bu
lundurulmasını vasiyet etmiş, müverrih 
Na.imanın kaydettiği veçhile binip ga· 

Bu tay:ıyre, Avnıpanın bir hastalık sal. 
sını tehlikesi altında bulunan mınlakala-

bir mahiyet arzcden,, kendi vaziyetle- zaya gittiği üç at tersine eğerlenip tabu
rinin de nazarı dikkate alınmasını ve tu 6nilnce götürülmüştn. 

İmparatorluğun son felaketli yılların
da, binbir türlü gam ve sıkıntı İçinde 
at merakımız da sönmüştü. Bugün Cum· 
huriyet Türkiyesinde ata verilen ehem· 

rın:ı en kı~ hir 7.nmıında ilaç 
için yopılmıştır. 

taşım:ık 

"Ju. Bayer,. üç motörlü bir eua ve yol. 
cu l:ıyyaresidir. Hususi kabinesi 4 yolcu a. 
lır. Bu kabinede bulunan 4 koltuk, icap et

liği zamnn şezlong halini alır. l\abinede 
bir g:ırılrop \'e içinde yazı makinesi ,.e 
termos şişeleri bulunan bir dolap nrdır. 

Gene ayni kabinede bulunan bir radyo -
telefon lılel i, yolcuların pilot mevkii ve 60 
km saha ılahilindc bütün şehirlerle trlslz 
telefon konıışınalnrını lemin eder. 
Eşya kıımarn~ı. 1 ,8 ton yi.ik .qlı~ n ic:ıp 

buna göre maddeler konulmasını iste
mektedirler. Bu vaziyet bir raporla 
lktısat Vekaletine bildirilmiştir. 

miyet, Türk inkılabınrn büyük millf 
ederse burası dn 6 yolcu alıı bilccck bir işlerinden biridir. Musolini kupasının 
yolcu kamarası haline getlrllehillr. Türkiyeye getirilmesi, ilerdeki zaferlerin 

Tayyarede aslından ba~ka bir de ihti- kıymetli bir müjdesidir. 
y:ıt benzin deposu bulunmakta ve bu sa-ı R t Ekrem KOÇU 
l'ede Ju "Dnycr,. 2000 km. lik senlş hir eıa .. . 
!:ıali)·et sahasın:ı nıalik olm:ıktndır. (1) ]erom Morondun Turkıyc seyahat 

Ju "Bayer,, t ayayresindc biribirlndcn nrrmesini vaktilc llnberde parça parçrr 
ayrı ve nıiistakil iki lr.Jsiz illeti vardırl neşretmiştim. 
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lÇERDE: 
• Denlıyollarının yeni > ııptırdığı 

"Trak,. vapuru seldikten sonra Mudanya 
yolcululu 2 saat 35 dakika1a inecektir. 
Yeni tarife ile l\ludanyadan İstanbula her. 
gün saat 8,30 da lstonbuldan Mudanyaya 
da herıün 16,30 da karşılıklı Poslalar 
kalkacaktır. 

• Abideler Jürisi güzel sanallar akade
misinde toplanmı$. Kırıkkale lılıidcsi ldn 
beykeltraş Nu5retin, Bolu Abidesi tein 
heykeltraş NeJatla Ratibin maketleri kabul 
edilmlıtir. Çarşamba ve Nazilli Abideleri
ni heykeltraş Hadi ve Zühtü yap:ıcaklar
dJt'. 

• ikinci ticaret mahkeme~d Can:ıkkalede 
bir İtalyan npurile çarpışan Maccllano!I 
isimi! l!panyol npcinına mcvz.u h:ıc.ıin 
devamına kıırar '·ermiştir. 

• Be)·oAlunda İsviçre kUibünün ardiye. 
sine anahtar uydurarak ı:ılrip yirmi şişe 
pmpanya <::ılan sabıkalı fükola bir sene 
dokuır: ay hapse mahküm olmuştur. 

• 1stanbul ınmrlik şubeleri :ıroı;ında tv· 

rtk ta~rrna51 için -gfimrüldCT id:ıre i birka<: 
motosilclet almıştır. 

• Hııllc idare~! bugün Kiıilıthaneye va. 
pur işletmektedir. Yaı:ın her pazar Kiı
iıthane seferleri ynprlacakllr. 

• l\araburunun on beş mil açıklanndı 

ıtur!alü kÖlı'Ünden Belı:irc ait odun 3•üklil 
yirmi dört tonluk bir yelkenli batmış, 
tayfalardan albsı botulmuşıur. 

• Eleklrik şirketi murahhasları Anka. 
raya gilmışler, naffa \•ekı\lctlle mlizal.:ere
lere tCkrır ba~lamı~lardır. 

• htaobul tıı: lisesinde dun bir mfisa. 
men nrilmi~tir. Müsamereden maksat, 
ıneklebln yeni mcırunlarını cskllerlle tn
nı~tımıaklır. 

• Bursa lıclcdiycsi, otel iicrctierini tcs 
bit e'tmfştfr. Şehirdeki birinci sınıf oteller 
tek 3·ataktan 100, çift yataktan 80 kuruş 
alacaklardır. lklnr.I ınıf otellerin ürrelle
,:; so.;o kuruştur. 

• Yaşl:ırı h~nrı:ı: on dokur. olan Hfünlyc 
Fatma İ\İnıl ,rle iki kız evnlki gece 

Fatihde hir e,., ':' ..:"-,e duvarınıJ:ın aıı:ı. 

mak surelile ~rnııfrcr, CŞ'\"a çaldıkbrı sı
rad:ı görfıtcrek :rıı!(nl:ınnn;lardır. 

• Belediyr, Flory:ada, :vnlnn: bin:m 49 
hin liraya m:ıl olarak hlr ıwzlno l aptır

ma#n karar vermiştir. 

• Küçük \'oıg:ıdın 1\aracıı Hn~an kö~·ün 

den Mehmet oAlo Halidi ölduren ayni köy 
den Osnuın Aftb:ış evvelki ıece Anlaırada 
uılmıt\ır. 

• Profesör Arel bu.ı:rilnlerde tetkik se
yahatine çıkıırak Cenc,·reye gidecektir. 

• Gecen sene Okokul talebeleri için 
hmpJar acıhnı~tr. Bu sene hunlar lck
nr atılmakla beraber. tecrübe mahiye. 
tinde olarak. bir de orıa okul lalebcsl 
ksnıpı açılacaktır. 

• Orman ftlrültesi .son sınıf talebesi E~ 
kişehlr, Dolu ve Boıon ük ha,·nlisinde tcı 
kiklerıte bulunm:ık üzere Dekan l\la:rerin 
riyuetinıfc dün yola cıkrnı~l:ır'1ır. Kame 
31 khiden mürekkeptir. 

• Mllskirat satıc1Jarının inhisar tımıfın
dan TCrlJmlş ruhsat tezkereleri müddeti 
bu ay nih&l-"ttinde bilecektir. Bunun için 
idare ruMal tezkerelerini bu oyın on al
bsından ilibaren :rcııllemeğc başltJ"<lcnk~ 
fır. 

• Aka:r idaresi, çok hnraplaşmış ol:ın 
HeyheUada bkelesfni yenileme~e karar 
Yerml~tir. Tamir işine derhal başlanacak. 
br. 

• Salı günü saat Cl 7,30) da Beyo~lu 
halkevinde Cnh·ersıte doçentlerinden Ya. 
TUZ Abadan tarafından (inkıliip ''e lnkı. 
llpçılık) menulu bir konfrran!I verile
cektir. 

• Antalya limanında yapılacak gümrük 
binasının temel atma mer:ısiml dün yapıl. 
znııltr. 

• Iımitin 938 yılı beleıliye hütçc.~i. be. 
lediye mecfüinin kııranndnn gecmfş ve 
JM.335 Jira olarak kabul edilmiştir. Yeni 
bütçeye balen yapılmakla olan rıhtımın 
ilcmali itin mühim miktarda tnh.'liııat to. 
nulmuş bulunmaktadır. 

DIŞARDA: 

• Alman hfikOmeti tarafından geçende 
a'kledflmesi kararlaştırılan bir mil~ on 
marklık istikraz. rl!!mi bir menbadan bil. 
dirildiğine göre bütün kaydedilcnlcri tat. 
min etmek itin bir milyar 600 ınllo~ na 
çıkarılruışlır. 

• 6 Mayıs tarihli Tııymis gazetesi Al. 
manyada müsadere edilmiştir. Zannedil
difine ~öre bu gazete Alman • Ctloslo
nk müna~bellerine dair haberler bulun. 
ması böyle bir tedbirin ittihaz edilmesine 
vesile teşkil elmıştir. 

• Fran ız nazırl:ır meclisinin dünkü 
toplantısı bilhassa hariciye nazırı Bone
nin yakında Cenevrede yapılacak mOza. 
kerelerin mevzuıınu teşkil edecek olan 
muhtelif meselelere dair \'erdiği iıahnta 
tahsis edilınlşllr. 

• "İşı;l ve kö1 lü kızıl ordusu ve don:ın
masının 20 yılı,, ismindeki bO~·nk artistik 
nrıi dün Moskovada acılnıı~tır. Yirmi hü 
ytı Hlondan tcrekkOp edf'n bu sergide 
Soyyet r~sam ve heykeltr:ışlarının 450 
eseri te,hlr edilmektedir. 

• Soryada toplanmış olan Balkanlararası 
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Eskt Romanya ' · Başvekilin gençlere hita~ı. . 
Haşveklli ~ Buıturtı/ı ı ,,, yaçlarmuza yetmiyor. Bunun ıçın yenı· 

Goga d U• • n o•• ıd Ü Jardır. Kendilerine, müfettiş .K!mil ta· den iıç büyük geminin inpsı için sipa· 
rafından izahat verilmiştir. riş verilmiştir. Diğer Uç büyük gemi için 

:ıııcılık konferansı mesaisini bitirmiştir. , B~, 8 (Hususi) - Eski ba~ckil 7300 safi tonluk Bakır şilepi 252 bin de müzakereler devam etmek1edir. 
Bulgar, Yunan, Yugoslav, ve Rumen dele- Goga dün öğleden sonra ölmüştür. Türk lirasına ahnmıstır. 17 seneliktir. Milli ihtiyaçla deniz nakliyatını ayni 
selerinin 1$tirak ettiği bu konferans önU. Geçen kanunun sonlarında başvekil o. Dokuz vinci vardır. Yüklü olduğu hal- seviyede götürmek a.ıim ve karanndayu;. 
müzdeki tcşrinicnelln ikisinden seki. bu k.d cak b. y kadar ka de saatte 11 mı·ı "·apmaktadrr. Bı'z - hm ..... _et hesabına 8i:Sylilyorum • z:ine knclar Balkıınlararası atıcılık rnQsa- lup mev 1 e an ır a • ~ W\wıı 
b:ıkalan tertibine karar ,·ermiştir. labilen mGteveffa 58 yaşında idi. Ya· Demir şilepi 6300 tonluk ve 13 sene· muvaffakiyetimizden eminiz. Ç\lnkQ, bu 

• Lctonya hariciye nazın Munters Ce. hudi aleyhtarı ve nazi temayüllü idi. Bir liktir. 47 bin lngiliz lirasına ahrunı~trr. nu temin edecek elemanların kifayetine 
nevre;>e gitmek üzere Stokbolmdnn sec- kaç gün evvel umumi felce uğradığı bil· Yeni şileplerimizin en yenisi olan krom itimadımız vardır. Bil)'iik bankalanmı· 
mlştir. lsveç hariciye nazırı Sandler de dirilen eski başvekilin hayatından iki 5770 tonlu.~lur. 10 yaşındadır. Sürati zın liyakati a~ikar bir keyfiyettir. Ayni 
Cene,·rele h:ıreket eylcmişlir. İki h:ıriclye gündenberi esasen ümit kesılmiş bulunu· saatte 14 mildir. 43.600 lngiliz lirasına zamanda Türk denizciliğini temsil eden 
n:ızırıoın Stokholmda bitaraflık meselesi- · · d t 1 · ci · nl ta likl rine inamyo-
le Milleller Cemiyeti işlerini görüştükleri yordu. almmı~tır. Her üç gemının e e sız • ınsa arın va n!ever e 

----------:--:""--- hazı bulunmaktadır. ruz. Çünkü bu işi millt bir meaıele olarak tahmin ediliyor. ....., kil e yedek su 
• Yunan kralı memleket ıchıde <:ıktılı ~me V " • Bakır şilepinin süvariliğine Asrm. ele alacaklar ve bizim arzulamnm yerin~ 

sc1 ohatın ilk merhalesi olmak ilzere, Kon bayların yoklamaları Krom süvariliğine, Mehmet, Demir sü- getirmek için milli iızeti nefis meselesi 
drlotis Torpidosu ile, Yolaya vasıl olmuş. FaUh kaymakamlılından: variliğine Salfilladdin kaptanlar tayin O· halinde uğraşacaklardır. Gayret, bir ta-
tur. Şehir baştıınbaşa donatılmı~tır. Falih As. Ş. de kayıtlı emekli ve l'Cdek lunmuşlardrr. raflı olmaz. Bu gayreti taltif etmek ve 

• General Aubt' Fransız hava kuVTetle. · ·1 ·n ld ğu h
0
l h. --ı. bi 

ı ıuba'-·larla askeri memurların kanunu mıh Celal, Bayar, bilhassa yenı gemı en layık o u veç ı e ımaye eUDCA • rinin umum müfetti~li~ine ve genera ,, 1 t _,,ı• 
Keller de bu kuvvetlerin kurmay rtisll- ı;us mucibince mutat olan 988 encsi yok. tayfa karnaralarile alakadar o muş, e· zim için bir vazif~ır. 

d. lamasına başl:ınacnktır. Yoklama haziran, m·ı· tutulmaları lüzumuna işaret etmiş- Tonajımız y•rım mH•onu ((ine ip) ln cdllmişler ır. ,, a J 

• Sovyet hariciye komiseri Litvinof nihayetinde hitam bulacaktır. Milkellcfle. tir. bulmalıdır 
Milletler cemiyeti konse~i toplantısında 1 rio ya biunt, veya mektupla Fatih asker- Merasimde. Etibank idare meclisi re- Hulasa etmek icap ederse. bugünkü 
bulunm:ık U··zcre diln l\loskoYadan CcneT- llk şubesine müracaat etmeleri ''e kayıt. .d b. tuk .. ıcmı·c \'e deıni~ 

tarım yapbrınal:ırı iliın olunur. 3-5-938 isi Hami ır nu • soy "' ~· tonaj miktarımız, millt ekonomimize na· 
reye hareket etmiştir. tir ki: zaran dQndur. Yakm bir :amanda tona· 

Ç e ı · ı p k e 'e gerı· "-Yüksek Başbakanımızın lutren hu • junız yarım mil}·onu bulmalı ve geç. 1 n 1 e I' e J O 1 zurlariıe şereflendirdikleri bu mesut gil- melidir. 

nün Türk ticareti bahriyesi için yeni Aynca bir jest olarak tellkld ettiiim 

k •• • ? bir dönemeç teşkil ettiği muhakkaktır. bir nokta üzerinde duracağım~ Bu, gemi· a 1 m a uze re m 1 • ~ıilletimiıin, babadan miras büyük de- terimize konan isimlerdir. 
nizcilik kabiliyeti, vatammızm dörtte il· Biz maden programmuzm iaasmı E. 

ti • • b •• • • k bir çünün denizle muhat bulunması, bilhas- tibanka emanet etmi~ bulunuyoruı. Uç Japon kuvve er 1n1 n uyu sa milli mahsu!atrmızm nakil ihtiya- sene içiıkle bakır, krom, kurşun ve sim· 

h • t hı· tt • cı denizcı1ikte süratli bir hıza lüzum gös· li kur,anu i~etme~e ait progranmım kısmı şe rı a ıye e 1 termektedir. u1u Önderimiz Atatürkün, tahakkuk mevkiine konulacaktır. M~ 
Şimall Çlnde Japon kuvvetleri ta- Türk vatanı için her sahada olduğu gibi, leketirnlıin güzel bir talih eseri olarak devam etmektedir. Gerek Çinliler, d · ·ı·k d vak. yük' k ·C!:llrctleri Ce-

rafından baılıca münakale yolları • enızcı t te e ·ı "5e ılO". ' yeni bulduğumuz Divrikteki demir ma-sının Şanı;hal• muhabirine g~re, Çin- lal Ba'l'ö.nn çok uğurlu emirleri, bizim den·ını· de hemen ı·c:letm"'"e ı.-.01~ .. ·~z. hU m ot nın işgal edilmiş bulundultu mın- " ,. cıs "'°'i •.r ......... 
Uler Suşeng ve Şanghayn cu • irin en emin muvaffakiyet amilleridir. Bunların nakl"t'l..,tr -at.:- bir meseledir. 

d f l k tam takada takriben Oll be.ş bin Çinli kO- ) d 1 J a lllWWU 
mcden evvel, ilk e a o ara • Başvekilimizc bizi taltiflerinden o ayı Bunların hepsı· bı"rib·ın·ni ilarıal edecek· 

A. b ı ışlardır mllnlst asker ve yirmi b!n de gayri 
bir topçu hazırlıf;ına aş am • bilhassa hürmet ve ~kranlanmızr suna- tir. a·ız. dernek ki, ayni zamanda binöi-tı ı in bUyllk bir muntazam Çin g6nUUUlerl harekette 

Japon kuvve er n nm.,, rini tamaml"'an diğer programlan da kısmr Pekini tabliye etmiştir. Çinll- bulunmaktadır. Pekin civarında ta- Başvekilin sözleri bir arada y~rlttmü~ oluyoruz. Denizcili· 
ıcr cebrin 20 kilometre yakmmda- haşşfit etmiş otan .Tapon aleyhtarı ekil c-1A1 B ar __.._., 

-r Bunu müteakip, Baş•• Cld1 ay ğiınizi yürütürken, diğer p'""''CIUJ4an· dır. HattA, bazı sayrl munta:ı:am kuvvetler de on iki bin kişi tahmin şu nutku söylemiştir: mızın da icrasını temin etmiş bulumıyo-
kollar şehre 13 kilometre kadar edilmektedir, ··- Vapurlarımm gördükten, çok na- ruz. Etibankm bu kıymetli hizmetinden, 
yaklaşmışlardır. Buradaki kun·etlerln kırk bine zik misafirperverliğinize mazhar olduk- Denizbankın bu himmetinden ve tı ban· 

Hankovdaki Röyter muhabirinin çıkarıldığı .ve binaenaleyh Çinlilerin tan sonra duyduğwn his ve heyecanla kasının bu işte yaptrlJ patronajdan d<>
blldirdiğine göre, Şantungun cenubun· Pekine karşı bir taarruzda buluna- size, üç büyük ve milU bankamıza teşek- layı mütehassisit. Bu üç millt bankamr· 
da muharebe, Tançeng mmtaruında. bilecekleri haberleri tekzip edilmek- kür ediyorum. Denizciliği bir arada ti· zın kül halinde Türk ekonomisine yaptı· 
devam etmcktecdir. Gerek Çinliler, tedi.r. caretile, sanayiile ve sporile bir kül ha- ğı hizmetleri takdir, tebrik w ebcil e-
g~k Ja~lar, bu mmtakaya asker tinde tekamül ettinnek için, Büyük Şe- d · 
sevketmelrte ve tahşidat yapmakta.- _ ~ . fimiz Atatüikün, Büyük Millet Meclisi- ~:· büyük tebrikim, kendi elematıJa .. 
dır. nin beşinci devre ikinci açılış nutkunda rnruz ve kendi iptidat maddelerimiıle bu 

Talerşvnng cephesinde halen nisbt :Jladiselet. l:A.;,deC. irade ve ilhamları vardır. Hük\1met de büyilk vapurların inşasmt Denizbankm 
bir sükün vardır. Bur:ıda ilk Çin ''e ' J.ı. C::....fin bu '-iiksek iradesini yerine getir- ı...-.. neı_;nde V!llpabildi~ni gördüfüm 
Japon hatları ar., 0•ndakı· vH'% metrelik v<' J ~- ~" J~ gı 

_,. J - 11 t •h mek üzere programında deniz işlerine zaman olacaJ..-tır. Bu att azalt deiıl<frr . ., 
mesafe, baştan başa ölü ile doludur. l zzet LVl e l aynca hususi bir ehemmiyet vermiştir. Başvekil, Bakır şilebindeki toplantı· 
Kabahat Japonyadan başka Denizcilik, milli ekonomide en mfihim dan sonra gene motörle Yat klflbe ıit· 

herkeste! bir itiraz ve yer alan Ye elemanlan itib:ırile biribiri- miş, Fenerbahçe koyanda bir gezinti 
Tokyo 7 (A.A.) - Hariciye nazm [ ni ikmal eden en mühim bir unsurdur. yapmı~tır. 

Hirota bugün söylediği bir nutukta, bir eme imiz Nakliye olmadıkça ve bu nakliye milli Beylerbeyi sarayındaki 
Jnponyanın Uzak Şark emniyetini ı ekonomi icaplarına u~racak iyi şeraiti ha· fıbblyetiler balosu 
Mançuko ve Çin ile sıkı bir teşriki Yazan ; Şekip Gündilt iz bulunmadrkça, milli ekonomiyi istedi- Celfil Bayar. hariciye Yekı1i Rü~tü A· 
mesai yapmak suretile elde edeceğini (B~arafl ! incide) ğimiz gibi sevk \'e idareye imkan yoktur. rasla birlikte dün gece Tıbiyelite'l" tara· 
\'C fakat Şang Kay Şek hükumetile yadırgayıı seziliyor ve hazretin ııfo. Bu tebarüz etmiş bir hakikattir. Bizim fmdan Beylerbeyi sarayında verilen Ba· 
asla müzakerelerde bulunmayacağını daklanndan; gemiciliğimizin halihazır vaziyeti, kal» loda hazır bulunmu~tur. Ba,vekil, tale
kaydettikten sonra demiştir ki: "Şu §Öhret bizde de tanmsaydr, !U toj için , e bilhac;sa harict ticaret nokta- bel r tarafından hararetle aDcı,ıanmı~. 

"- Japonya, Çin ihtilafı bitinceye muharririn eserlerini biz de bir görmüş sından da sıkıntılıdır. Bunu iktiham üniversite rektörü Cemil Bilsel, tıbbiye
kadar daha pek çok fedakarlıklara olsaydık,, gibi bir takım nunltılar dö· etmeğe mecburuz. Bunun için de yalnız lilerin balosuna ~eref verdiii için Ba1'·e-
katlanmaya. mecburdur. Buna. sebep külebiliyor. gemi satın almak kafi değildir. lyi ele-- kile te§ekkür etmiştir. 
bilhassa enternasyonal müşkülattır. Peyarniye ıunu söylemek isterim : man \"e ekipaj ve bunları ekonomik su- Öğrendiğimize göre, Tıbbiytliler. bn~ 
Fakat bu enternasyonal müşkülat da Ne kendisinin, ne de bizden hcrhan- rette idare etmek mecburiyeti vardır. dilerine Beylerbeyi sataymda toplanmalC 
mutlak surette bertaraf edilecektir. Bunların idaresinde bu zihniyeti kavra- mGsaad-ı·ni bahşettıg-inden dolayı Ata· gi birinin izzet Mellhten böyle laubali "d .. . ~ ek tesekk·ıı "" 

Japon hükiımeti, dünyanın teskini mış ve bu iktı an go.<u.erec • s ru e- türke telgrafla şükranlarmr bı1<fuıni~· 
bir dille bahae hakkı yoktur. izzet Me. · bul lA-·-d r iı;ine yardım etmek arzusundadır. An~ rın unması '14Wl ı · lerciir. 
lihin, Leyla adlı telif bir piyesi, 27 yıl • ı·ğ· · il ı i t" 

cak lngilterenia, Amerikanrn, bilhas- Oenızci ı ımız er em Ş ır Hariciye vekili. asıl meslfiinin doktor-
sa. Sovyetler birliğinin hattı hareke- önce Puiıtc l'Oeuvre tiyatrosunda tem- Cumhuriyet rejiminin ilanından sonra luk olduğunu fakat memleketin kendisi· 
tinden endişe etmektedir. çUnkü Sov. sil ettirmc.ğe muvaffak olması dahi, tek bizde denizcilik, eskisine nazaran, ~üp· ne verdiği vazifeler dolaYI"Sile me.slelin· 
yetler birliği Çine diğer devletlerpen baırna, k~ndiaini bu memleketteki qn. hesiz ilerlemiştir. Takdir ettiğimiz bu den ayn bulunduğunu ve bunu seve se\"e 

ziyade yardımlarda bulunmaktadır. at finitcrindcn ayırt etmeğe, çok müm. münferid teşebbüsleri, ihtiyacımızla mu· yaptığını anlatmı5, gençlere mtn-affaki· 
Japonya Sovyet hükumeti nezdinde taz bir mevkie yübeltmeğe kUi bir kayese ettiğimii zaman k§fi görmememiz yetler temenni etmiştir. 
Çine silah verilmesini §İddetle pro- Jazungelir. Ferdi sennayenin bu ihtiyacı Ba!:\--ekil. gençlerle )raptıiı samimt bir 

sebeptir. ·u h k ~ • testo etmiştir. tatmin edeceğinden §üphe edi rse a 4 hasbihal sırasında onlara demi§tir ki: 
Japonya. Çindeki bütün ihtilafların Biz, bir an evvel birinci smır medeni sııhk edilmiş olmaz. Bunun için dev!etin ••- Siıe tamüssıhha bir vatan testim 

halli için lııgı1tere nezdinde mükerrer millet olmr.la:, yani orijinal fikir ve murakabesinde, ferdi ve husust teşebbüs· ed~. fakat bunula valifeniı bitmi' 
teşebbüslerde bulunmuştur. güzel sana't ihrac:.atçdan arasına katıl- terde olduğu gibi himayesinde mühim bir değil, ba,Şlamrş oluyor. Ourinizdeki yük. 

!ngilterenin Çindeki menfaatleri- mağa ınecbur bir milletiz .. Zira bUyük t~~kül vücuda getirilmesi düşünüldü. çok ağırdır. Bilhassa ilk mesain& ~ir· 
nin emniyeti hususunda katiyen endi- millet olmak azmindeyiz • Bu suretle üç büyük bankamıza: Eti· lerde değil. k6ylerde olacaktır. Dikkat e-
ııeye düşmeye mahal yoktur. Büyük millet, mümkün mertebe az bank, Denizbank ve lş bankas.ına bu va. diniz. Oraları sizlere çok muhtaçtır. 

Fransaya gelince, vaziyet bUsbütün taklid eden ve çok YM"atan millete der- zife verildi. Balo, çok neşeli bir şekilde sabaha ka· 

b~kadır. Jer. Bur;ünün münevveri için taklidçi Yeni gcmllerimiz dar devam etmiş, ınuhtelif millt ayunlar 
Japonya, Çine Hindi Çini yolu ile olmamak ve hudutlanmız dışında ta- Uç güzel \'apurumuzu görüyoruz. Bu ornanmı§trr. 

gönderilen harp levazımı hakkında nmmak en mühim iki milli vasıftır. kadarının gayrikftfi oldu~na şüphe yok Belvada giden Tllrk gaıetedlerl 
Fransanm nazarı dikkatini çekmi§tir. tuet Melih adının Peyami saraya öğ- tur. Arkadaslarımız, yeniden alınacak BeJırad, 8 (A.A.) - Buraya ıehnll o

üç \rapur için Londrada mibakere yapı- lan Türk ı:raıetecilerdcn müttkkep bir Japonya, bu gibi i61er yüzünden Fran retmesi lhımgclen hakikatlerden ba • . • 
"·or1ar. Bu itibarla şu gördüğünüz gemı· grup, dün u.rtflerine Spriski Kralide S .. ı·ıe olan münasebatın bozulmasını z lar ı·"-tc bunlardır J ıır-

.... 

1 1 7 
• tere yenilerinin de yak"TTlda ilh1ıakr ümit matbuat bürosu tarafından verilen ölle katiycn istemez.,, 

edilebilir. ziyafetinde haıır bulunmuılarcbr. J ıponlara göre Çinde · · -d- ·· 
Siparişlerimiz artan ihtıyaç- Bu ziyafette Avala aıansı mu unı komünist fa.ıliyeti ..... ALE.'1DAR SiNEMASI ... y osla t'-·-·--

~ ~-... larınuza yetmiyor Yovanoviç ile ug v ma .,,.,...""' .... P ekin. 7 (A.A.) - Pekin Taymis D · ·ki f"l b 0 rden _ • ..:ıı • h bul tar 
aıma 1 1 

m 
1 Diğer taraftan kabotaj servisleri için birçok mütnı:=u erı am unuy« • gazetesi, Pekin - Hankov ve Tieyen - K A N D A y A 5 ı d 

d yaptığımız program neticelenmistir. Bu ı. rin • Pukov demir yolları arasın a T E H L t K E L t A ş K d z· f tt Tu"r'· --•.....ıl•ıi 
:w avdan itibaren yeni gemiler pey erpey ıya e en sonra • • .._........ ... • mıntakada J'arı komünist bir idare- F d.. h d·-1 • J 1 d tt ı rtr · ••r 

ilaveten ox unya ava ı-.e.n rrelmeğe ba~lı}•acaklarclır. Bazıları yolda· "muhtelif ~tr ar a ayan po &Sl ~ .. nin tcsekkUl etmiş bulunduğunu ı:. - tm;.1--ı: 
• dır. Maamafih sipari~le.rimiz artan ihti. iİsini., ııyaret e 194auır. yazmnktadır. 
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HABER'ln zabıta romanı 

Eğer bana bir ogun oynıgacak 
olursan, emin o' ki kafanı 

ilk kıracak benim 
-21-

Onesima Ue beraber otele döndük .. 
O, bar sahibi Halispionun kulağtna bir 
~yler fBıldadı. Bann arka t"ilrafmda 
ufak bir kapı a~ı)ch. Caı:band hata çalı
yordu. Fakat kimse dansetmiyor, her- t 
kes deminki dövUşiln dedikodusunu ya· 
pıyordu. 

Bir kaç dalnlta sonra Ones~ ile 
k rşt ka11ıya oturmuş pmpanya içiyor, 
yemek yiyorduk .. Caz susmuştu. Sa:ba. 
hm ilk 11ıklan l>aşlamı§tt. 

Önümtizd~ki !i§eler bo~lmca, One
sime mukesini çıka:-dı, kılığmt değiş· 
tirdi; yannna gelerek oturdu. Yüzli 
korkunçtu. Fakat konuşması bu kor
kunçluğu biraz hafifletiyordu. Lordun 
düpanı olduğuma ve bir gün onu öl
dUrmek i'!tediğime, Onesimayı inandır· 
mak için belki yüz defa yemin ettim. 
Kanaat getirmişti: 

- Benim kilçük Ralrım. dedi ben 
zaten &ima seni ıempatik buluyordum. 
Ancak ne karakterde bit adam olduğun 
bence meçhuldü .. Geçenlerde p.tdda bi. 
ze ate§ açtığını hatırlıyorsun delil mi? 
O esnada yanlananlarma biri dün ısa
bah öldü .. Eğer istersen onun yerine 
geçebilirsin .• Yedi Jri§ilik haydut ~ete

me girebilmek için muhakkak bir adam 
öldilrmek: lhımdrr. Sen Bay Lordun 
bapıı istiyorsun değil mi? O halden 
bizdensin.. Kabul et; keıidini derhal 
''Neı'eli Heydutlar,, çetesi içinde bula
caksın! .. 

Bu §afak vaktinde, bir adam öldür • 
dilğümü öğrenmek ~na pek dokundu .. 

.,.Jst;ıabmu belli etmemeğe uirıttım: 
- Kabul, mut&bıku l dedtm. bana 

"Neı'eli Haydutlar,. hakkında ıüpbeaiı: 
bir;ız izahat vcrecelniniz. 

Onesima Kar, anlatımlı bati.adı: 
- Lordla aramızdaki mUclidele bir 

ıenedir devam ediyor .. Bir karnaval ge
cesiydi.. Bu bann llliXlibi Malispio ve 
bir arkadaJimlı birlikte yeyip içmi§tik. 
Malispio, Lordun baha biçilemiyecek 
derecede kıymetli im:ilcre sahip olduğu. 
nu bue anlattı. Çalmap karar verdik. 
"Karnavz.l,. bu işler için lbtm olan pa
rayı tedarik ediyordu. Lakin nereden 
aldığım bilmiyorduk. O zaman içimiz
de Pernot adrnda bir arkadapmız var
dı. Günün birinde bunun iki yüzlülük 
yapttğmı öğrendik. Bay Karnaval. t'<> 

bancasiyle onu yere serdi. İyi hatırlı· 
yorum: Cesedini pa~a parça yaparak 
bir pakete sardık. Denize açıldık ve 

air pllr dbiıei, rob tayy6r birimin
dedir. ônilnde tcn/crıeden bir P!dstron j 
oardır. 

1 
Tr11ot1 - /tar manto robun kumtl§tna 

ı1ygun bir renkte yapılmı~tır. 

bUyUk ttış parçaları bailadılmuz pa. 
keti denizin dibine g5nderdik.. Bf%im 
çete 'de iki yU.zlillerin akibeti daima bu
dur .. Sana tavsiye ederim, Ralf .• lbti· 
yatlı ol .. Bu sabah saat onda içtima.ımız 
var .. 

- Nerede ?. •• 
Bu suali ijyle bir heyecan ve merakla 

sormuştum ki. Oncsirmıa, bir maymuna 
benziyen ıuratmı eqitti. Dikkatle yüzü 
me baktı .. 

- Eğer bana bir oyun oynayacak o-
lursan, emin ol ki kafanı Uk kıracak 
benim, dedi.. 

!tolunun tiddetli bir hareketiyle ö
nümOrdeki maNnm altını Ustiine ge. 
tirdi. Omuzlarımı ıilkmekten ba§ka ne 
yapabilirdim ki .. 

Bilahare, dUtün~i bir tat'rrla, ka
pıyı ıtddetle yUrüme kapatarak drfan 
çıktı .• 

Odaıda yalnıa kalınca, ay'9ğa kalka
rak aynaya gittim. Doğrusu ıcmacak 
bir bale gelrniıtinı.. GlSmleğim param 
parça ohnu!. kr.vatım leke içinde ltal
mııtı .. Yibtlm, "Kıalkaya.. pt01unda
ki odamm duvarlannda gördüfiim kor· 
kunç adamların ıuntlanna dtimnüytU. 

Sersemdim.. Cipra lçmefe btte ~ 
katim yoktu. 

Artık, Oneaiırwun bir esiri olduğu· 
mu anlıyordum.. Fakat, bu du.zıce 

ikinci plinda katıyordu : Rahat bir 
uykunun hayali gözilJnde tütüyorüu ... 
Kenerdaki divandan bir kaç yastık ala· 
rak yere attım. Günlerce kırl~rda ko~ 
mu1, bitkin düşmüş bir hayvan yor· 
guıılulfyle 79re serilc:Um.. 
Uyandıiun vakit, tık itim çene ke• 

mJlderimi yoklamak oldu. Hlli afn. 
yordu .• Saatin 'kaç oldutunu bilmiyor· 
dum amma, delUW. bir uyku uyudu • 
ğllln muhakkaktı .. Yorgunluğum, bit· 
kinliğlm tamamiyle nil olmu1tu. 

Gözlerimi 1ı:aldmnca, Mallıpio ile 
Onosimamn hayret dolu tı.ıaıtarla be· 
ni iöıdüklerini g(;rd~. lnrluıl kalk 
tım: 

- Bonjur baylar, dei:lim, yıkanmak ve 
elbise değiştirmek, sonra Kan'a kadar 
ptmek iaterim .. 
Ağ.ıımm içi zehir gibiydi. Malisplo, 

kendisini takip etmemi tt6yledi. Beni 
mükellef bir banyo odaıına götürdü. 
Ve, mavi renkte bir denizci fanilası u. 
zattt: 

- Bu, bugünlük sizi ildare eder. 
Kendimi dinç ve kuvvetli hisaediye>r, 

artık muhtemel tehlikelerden hiç blri 
beni ürkütmiyordu. 

FaııilAyı 1imleiimin ünrinc ıeslir· 
dim. Bazulanmx yokladım. Neg'em ye-
rine ıelmitti. 

Bara indim, benim için buırlanan lkf 
allam tlsOmil viikiyi midimi iDdlr
dlm. Dıprdald ,unJUk, glntflik Mft 
bent bUllııUdln net' elendirdi. 

Bu aırada. bir ıuete mttve.uil bira 
0 

girdi. Guetelerlnl yanımdaki muaya 
yerlettlrdt ve bir 19rbet ısmarladı. Onu 
hemen tamdım. Gazete tomannm üs
tünde kurşun kalemle bir kaç satır var
dı.. Bar uhfbinln dikkatini çekmeden, 
guete mUvezzilnln bana hitaben yazdı. 
ğt bu sattrı okudum. 

"Bal inciler aaaıının içinde.,, 
Viskim bitince kapıya doğru gittim. 

Napolyon bulvarında tarudığnn İtalyan 
çocuğu eazeteleri yüklenerek uzaklaı· 
tı. Bar sahibi yanrma yaklafttUttı : 

- Bize iltihak edişinize çok memnu
num; saat ona on va.r. Biraz aonra pat
ronu Karnaval kıyaEetinoe göreceksi • 
niı .• 

Ben bile buan kmUı:aya 1at01unun 
civarında mukeli olarak dolaıınm .• 
Bakınız, itte mukem.. Bu karton en 
ıiddetli atılaıeak olan kamalara bile ta. 
hammUl eder. 

Ve, aptalca bir kahkaha salıverdi. Bu 
maıke, tıpkı, benim Onesimanm bıçağı. 

s 

Maltepe lisesinin bu 
seneki mezunları 

Maltepe askeri lisesinin bu 11ene verdiği mezunlarm 
mektepten ayrılmaları mUnasebetile bugün eaat 14,30 da 
mektepte merasim yapılmaktadır. Merasim tstiklAl mar
§ile bailayacak, liae mUdürU ve mezunla.rdan biri tarafmM 
dan nutuklar söylenecek, liseyi pe!t iyi derece ile bitiren
lere mükfil'atları verildikten sonra Maltepe marşı söyle-

necelc, mUteakil>en merasim get-fıl ve spor gösf8iteri ya
prlacaktır. 

Meraahnln ı;onunda davetlilere hazırlanan büfeden 
ikramda bulurıulacaktrr. 

Burada Maltepe lisesinin bu seneki mezunlarJnı 
gruplar halinde görUyonunuz. HABER, gençleri tebrik 
eder. 

ru alarak nvurmuı olduğum maskeye 
benziyoı-du. 

Tekrar söze bqladı: 
- Bay Karnaval daima mot08ildetle 

dağ içerisindeıı &eJir• BofftUDda bir e
prp ve g6ılerlnde alyah 181Hlk taıır •• 
Derhal caraja girer ve ocadald gi.sli o
dumda karnaval elbfseıini &iyer. O 
nu o Jahkta maymuna bemetininiz. 

Ellerinde daima eldiven vardır. Ben 
ıahsan kendisini bir aiabey sayar ve 
hürmet gösteririm. Bundan daha iyi bir 
ıeref nerede bulablliıU?. 

- Bay Karnaval, ptoya geldili va• 
kit maskesini çıbrtıyor mu P. 

Malispio k"'31arınt çatarak mınldan
dr: 

- Bay Karnaval hlç bir zaman bi· 

lrimle ptoya ıehnemittlr. O 11dece em
reder. 

Kulağımıza çarpan motosiklet gU
rilltüıü, patronun gelmekte olduğunu 

bize haber verdi. Blru IOlln, praJm 
önUnde bir korna öttO ve bis el.tona 
girdik. 

( Dmlmi vıır) 



Fon Kaşrild sizi sevilJor ve 
kıskanılJor, mesele bu I 

Mühendis, onun bu seferki alayını 
da cevapsız bırakmadı: 

- Tayyarecilikle tenis ayn ayn 
§eylerdir. Tayyarecilikte mahir olan 
bir adamm teniste mUthiı becerikııiz
likler yaptığı görülmiyen 3E!Ylerden 
değil 

- Evet. Kimisi de pl~arın karşı
sında kendisini havaların hakimi farz 
eder ama tayyare ile yükselince sudan 
çıkarılm13 balık gibi çırpınır. 

Gude mukabele edeceği sırada genç 
kız araya girdi: 

- Münaka§ayı keselim efendiler; 
ig başına .• Müli.zim efendi babam sizi 
bekliyor. Onu çeyrek geçe onunla ya
zıhanesinde randevünUz vardı, gimdi 
onu on geçiyor. 

Zabit ceketini giyerek ayrılmağa 
davrandı Genç kız Gudeye döndü: 

- Size gelince mühendis efendi, bu 
sabah bog olduğunuza göre hususi ıa
boratuvanma kadar bana. refakat 
eder misiniz? Yaptığım bazı tecrübe
ler sanırım ki sizi alakadar eder. 

- Hay hay, maalmemnuniye! 

MUlizim fon Kaşrild genç kızın eli
ni sıkarken mınldandı: 

- Dikkat ediniz Matmazel, Bu 
Fra.nsıza fazla itimat göetermeyiniz. 
Bu sözleri, mUhendisin anlamamuı 
için Almanca aöylemltti· Kızm cevap 
vermeeinl beklemeden, müheııdiai el 
ipretlle aeJAmlayıp uzaklqtı. lltllıeıı 
dis alaylı bir taVD'la ukerce selhı 
vaziyeti almıltL, bağırdı: 

- Gnıe gtlle mtııızim efendi. Gele
cek ııefer inlallah daha becerild1 ollJl'o 
!'BJlfl 
Gfıo kU gWUmsJyerek müdahale 

etti: 
- Canım ne diye ıunu lmdmyor

sunuz! 
- Ka.bahat benim mi? O taarruza. 

geçtl .Ah §U askerler! Hususi hayat
larında bile hep mesleklerini dftoünür
ler, general fon Zekkin tavsiye ettiği 
tabiye ile ani taarruza geçince ben ne 
yapabilirdim? 

- Niçin askerlerden hoelanmıyor
sunuz? 

Mühendis elile müphem bir i§aret 
yaptı, cevap vermedi. 
Ağır ağır yürlidUler. Tayyare mey

danmdan geçerlerken genç kız bir han 
garı ipret ederek sordu: 
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müli.zim Fon Kqrild mahirane ve aü- ı 
ratli bir akrobatik hareketle vaziyeti 
düzeltmese idi yere dü§ilp yamyassı 
olacaktık Benim bir eey değil ama 
onun ölümü Alman tayyareeiliğine 
büyük bir kayıp olacaktı? 

genç kıza birdenbire hücum etmeğe, 
arkadan ellerini göğsüne dolayıp genç 
kızı ihtirasla öpmeğe tqvik etmektey
di. Genç kız bu öpücüğü muhakkak ki 
reddetmiyecekti, çünkü merdivenleri 
ağır ağır. adeta bir eey beklermiı ve 
bu beklediği ısey gelmediği için te
essüf edermit gibi yava.e yavaı, tered 
dütle iniyordu 

- Zavallıdan bahsederken hep böy 
le alaylı bir lisan kullanıyorsunuz. 

- Mülhim benden nefret ettiğini 
açıkça. ortaya koyuyor: Ben ise itin 
alayındayım. Biraz bana nasıl takıl· 
dığmm farkmdasmız ya? Dünkü ha
dise esnasında korktuğumu hatuna 
vurmak istedi. Hakkı da var. Ama si
zin gözünüzde beni korkak diye ta
nıtmasım da nazik bir hareket bulma
dım. Maamafih ,kendiaini aff ediyo-
rum. 

- Bu ulüvvücena.bınız neden? 
- Böyle yapmasının sebepleri var 

da ondan.. 
- Nedir bu ııebepler? 
Gude, Jetrüdün yüzüne sükfuıetle 

bakarak tasrih etti: 
- Sebepleri dedim, yanlış.1 ancak 

bir tek aebep var: Siz.. 
Genç kızın yanakları kıpkırmw ol

du. Hayret etmif gibi görünerek sor
du: 

-Ben mi? Ne demek latiyoraunuz? 
- Öjrenmek ml latiyonADWZ! Pek 

All. Açık konupcaimı Zat.en aize ye
ni bir teY öğreteceğime kani değilim, 
tabi! ılz de farkmdumrz: Fon Kq. 
rDd aizi RViyor ve kıılkamyor, meaele 
bundan ibaret! 

llilhendhl, genç lamı itiraz etme
abıl ~ Ba1buld a-Q km' bir 
mlıllıt _"., ·-••r' sı ... : 
kendi ~pclisine bir ıey sorannıa gfbi 
düşünceli kaldı. Sonra mırıldandı: 

- Belki de hakla var! 

Gude, genç kızın elini tuttu. Jert
rüd onun bir şey söylemesini bekliyor 
du. Likln delikanlı birden geri çekil· 
di, kızın ellerini bıraktı ve soğuk blr 
taVIrla: 

- Geç kalıyoruz, dedi, lAboratuva
ra gitsek .• 

YilrUdUler. 
Betondan kale gibi bir binanın önU

ne gelmiflerdi. Bir kapıdan girdiler, 
dar bir merdivenden qağı inmeğe bq 
ladtlar. 

Gude hislerine hakinı olabilmek 
için azami gayret sarfettL Bereket 
merdivenden inmiılerdi. Çelikten bir 
kapıyı açıp kubbeli, garip bir salona 
girdiler. Duvarlar ve tavan bir ame
liyat odası gibi bembeyazdı. Etajer
ler üzerinde rengarenk mayiler dolu 

ıiıeler ıuraya buraya bir alAyimisema 
manzarası vermekteydi. Salonun tam 
ortasmda, uzun bir madent masa üze
rine mevzu tekerlekli garip bir Alet, 
büyUk kıta da atelye fotoğraf makine
sine benz.er kocaman objektifli bir 
makine duruyordu. Kaim bir elektrik 
kablosu, bu makineyi duvardaki elek· 
trik kabloeuna bağlıyordu. Makinenin 
objektüi, salonun mukabil cephesin
deki çelik bir levhaya tevcih edil
migti. 

Jertrüd bir masa. Ur.erinde bulunan 
telefonun yanma giderek ahiz.eyi alıp 
konlJltu: 

- Allo Zigfrid.. Hazır mı? İ§letin 
azamı kudreti verin. 

Telef onu kapadı. Bir dolabı açıp 
kauçok astarlı iki beyaz gömlek ala.
rak birini mUbendise uzattı ve gayet 
IOğuk bir tavırla: 

- Şunu lütfen .4fyiııiz, dedi 
Gude, hiç ._ çilllrm&bızm eömle

il giydi. Onun bu M118izliğl genç kızr 
sinirlenclirmi§ti: 

- Anlatm bakalım, bunlar için ne 
diyommuz? 

- Ben mi? Hiç, ne diyeyim? Bek
liyorum: 

Müstehzi bir tavırla ilave etti: 
- ôyle mi? Şimdi göreceksiniz 

Daha doğrusu evvell iıitecekainiz. 
Duvardaki elektrik tablosuna yak

laltı, bir leviyeye elini uıattı ve ba-
teket ettirmeden önce: 

- Şu muanm Uzerinde gördüğünüz 1 
Alet, dedi, benim icadtmdır. Tahrip 
edici bir ısua neereden bu ilet, 111ala
rmm geçtiği ıaha il.zerinde bulunan 1 
hayvan! veya nebati her tilrlil hayatı . 
imha eder. H'ücreleri birdenbire ayı- 1 

...... _ .. 
On sekizinci Lui'ni 

sürgün hayatı 
Krala tahsfs adllan av kOçOktQ 

ve saray mensupları 
avın damlarında yatıp 

kalkıyorlardı 
Frama kralı on ıekizinci Lw bundan 1 tiıtirdikleri de bir hakikattir. ~ 

tamam 114 ıene evvel öldU. Onu çok damdaki patırdılardan uykusu kaçtıv 

az kimse hatırlar. Çünkü o bir çok çok vakiydi. Saray hanekbmx ve kral 
krallar cibi hat1rlarda iz bırakacak bir maiyeti yerinde oturamıyan, kaplann 
phıiyct delildi. Evveli çok tipna.n- cığamıyan in.sanlardı. 

dı, aıcnra da ömrünün mühim bir kısmı· Biribirleriyle geçinemiyorlac, müt 
ru romatizma eancıları içinde bir malul madiyen aralannda kavga tt, dövilt e 
gibi geçirmiıti. diyorlardı. Kralın kUçük kardeıi kont 

O, ne kötü bahtlı kardqi, on altıncı d' Artois'ın ömrünün mühim bir kı 
Lui pbi romantik, ne de yakı§ıklı kü- Londrada pek sevdiği metresi ma 
çük kardeıi kont d' Artoiı pbi hareket• Polastron ile geçiyordu. Onun uf ra: 
li idi. Maamafih her iki kardetinlden de mlfdığı köy meyhanesi hemen yok gib 
daha zeki idi ve kardeıi Şarldan daha idi. 
çok yaıamıı olsaydı ihtimalki bugün 1810 ıeneıinde kraliçe ölmüıt.ü. Bu 
Fransayı el'an Burbonlar idare ede • na kral pek müteeuir gözüktü. Uki 
cekti. Bütün zaafl'arına rağmen on ıeki- teessürünün samimiyetinden ıüphe e 
zinci LO.i muhterem bir adamdı :ve iyi dilebilir. Çünkü kraliçe bir hayli müz'iç 
tahsil cörmilftü. bir kadındı. Ufak tefek ve basitti. Hat-

Fransada ihtilalin patlamaııiyle on 
aekizinci LUi Avrupanın bir çok yer. 
lerinde kötü bir ıürıün hayatı ıeçir • 
mitti. 1807 de tnıiltercye ıelmiı. ora• 
daı ona ilk el uzatan Buckinpam Mar
kisi olmuıtu. Marki Elaelmdeki mali· 
ki.nesini krala tahıiı etmiıti. Fakat 
Kral buranın havaliyle imtizaç edeme. 
mit Haırtwello tqınmııtı. Bu küçük 
köyde, köylüler ara11nda on ıekiıinci 
LUinin hlll adı geçer. 

Hartwcll'de krala tahlİI edilen ev 
pek büyük delildi- Mumafib rahat ve 
konforlu idi. Bu&(ln .atılıp çıbnlmıı 
olan bu ev, ~en on eekidnci L<ıi ve 
maiyeti erkim tarafından iflal edildi
il tekli mubafua ed.f.7ot ı 

Kralm maiyeti ve 1&ray erkim bu 
niabeten küçük binaya bir türlil ııcıp
mam11tardr. Kralı netrafmda ufaklar
dan ve hizmeklrlaı&ıı bqb tamam 
yiiz elli kiti vardı ki kraldan yeyip iç
tikten bafka ondan cep harçhklaruu 
dahi .U,ordu. 

Bunlardan ancak bir ~ tanal cL 
varda yatacak yer tedarik ctmiglcrdi .• 
Diğerleri Hartwell'deki evden aynlmı· 
yorlwdı. Her odada derece maliyle ~ 
dört kiti yatıyordu. izdiham o adar 
fazla idi ki bir kısmı kimleleır damda 
kendilerine tahta barakalar yapnDJlw 
ve oralarda yatmağa baflmm1l:ar'dı. 

Hatta bu ldemlann damın bir kıt
mma llebze elctilderi ve oract. tavuk ye-

ta kızkarcleti k.ontea d' Artois'tan bile 
basitti. O, içki yüzünden ölmüttü. Bü. 
yük bir aıkmtı ile kendini içkiye ver
mit, gece gündüz içmitti. Kraliçe ge
celeri ıarboı bir vaziyette yatağına dö
nerken merdivenlerdeki tahta hey
kellerden o kadar korkardı ki, iarhOflult 
haliyle onlara elindeki butoııiyle lal. 
dırır ve vururdu. Onun için bir mUddet 
80nra bu tahta heykeller, mankenler kal 
dmlmIJ ve erin maluenine atılmıttı. 
Bunlara evin mahzeninde el'i.n tesadüf 
olunur. 

Bu arada Avrupa liyaacti ıUr'atle de
ğiıiyordu. 31 mart 1814 eeneainde 
müttefiklerin askerleri Pariae girmi§ -
terdi. On ıekizinci Lfil bundan ufak bir 
mektupla haberdar cıdilmifti. Bu mek. 
tup Pariıten o sabah yola çıkanlmıt ve 
ayni aünüıı akpmı kralı eline geçmiıti. 
Bu, o umana göre mUhim bir ailr'at 
rekoru idi. 

Kral bu haberle pek müteheyyiç cl
muı. tl ıece yanandan 80Dl'&y& kadar 
.,.m ,..,,,,.,_ Enar sen, ona .adile 
kalan Bordo'dan resmi clbiscler"giyin
mit bir avuç inaan ıelip onu tahta da
vet etmiıti. 

LQI o sıralarda romatizmadan pek 
mmtarip olduğu için Fransaya ilk ön. 
ce kardeti dönmiif, o ancak haftalarca 
aonra Pariae gidebilmifti. lngı1tercden 
aynlırken kendisine bir de "diı'bağr,, 
nipıu verilmiıti. 

- Hangarınız.. Tecriibeler ne llem 
de, memnun mU1Junuz? 

- Evet ve hayir! Umumiyet itiba
rile memnunuz. Fakat tefemıatta 
elan bocalamaktayız. DUnkU tecrllbe
miz az kalsın bir kaza. ile neticelent
yonlu. Uç yUz metre irtifada iken 
"stabilizatör" Um birdenbire iatemez 
oldu. Soğuk kanlılığını kaybetmiyen 

Genç kızın peşinden giden Gude, 
arkadan onun zarif, fakat biraz kunt 
yapılı endamını r.evkle 1eyrediyor, onu 
zihnen soyuyor, ıüel vilcudunu, hiç 
örttıaüz, gôztinlln önüne getiriyordu. 

nr, madealeri bile eriterek mayi ha- j 17449 ÇöZVEK EI.fvDE DEGIL (MUzikScıdettin Kaynak) 
Jiııe ıetirir. Bu tuam telirinden yal- SU BOŞANIR SEL OLUR ,, ,, ,, 

Aylarda.nberi 1zenıtaynde bir ma
nastır hayatı yal8lDJI olmasımn teei
rile ıimdi delikanlı sinirlerhıhı mUthfı 
galeyanile mücadele etmek mecbmi· 
yetinde idi. İçinden çılgın bir his onu, 

nız, "Gamına." dedefimiz bir made- Bayan RUHAT 
nt halite mumdur. Bu salonda ıuaın • 17450 DAMLA DAMLA (JIL'ik Yeaari Aaim) 
teairlnden konınmumı istediğimiz ' SENSİZ YAŞAYAN (.llu.nk Yaacıri Anm) 
bütün etY•YI "Gamma,, ile zırhlan- ı Bu plilrbn taniye ederiz. 
dtrdık. .. ................................. 1 .. 

(D6'1tatm 'VaT) 

Hil S. 'ASK, 1ST1 R!A P VE F A-C 1 A ROMAN 1 

- Pekila! Öyle olsun Ben ıimdi, doğru Selim beye uğraya
rak istediklerini sana bildirdiğimi haber vereceğim •• Ben arbk 
sana, ancak yarından sonra uğrayabilirim· Ne iltiyonun? Bir 
teY aöyliyecek milin? 

- Hiçbir istediğim yok ağabey. Yalmz bana Feriddten ha
ber getir. Doğrusu, içimdeki sıkıntı, bütiln temininfr.e rağmen 
bana Feridin huta olduğunu anlatıyor. Böyle olmua.ydı, hiç 
olmazsa iki satırla. hatırımı sorar, iyiliğini bildirirdi. 

Sabihanın yine ve birdenbire gözleri yaprmıetı. Sabri 
ehle kardejinin arkumı okpdı: 

- İnanmıyor musun bana.? Sana yalan mı aöyliyeceğim? 
F erid için üzülme.. Sen ıımdi kendinle meşgul ol. Yarından 
sonra buraya yalnız gelmiyeceğim. Yanımda. eeni müdafaa. 
edecek bir de vekil bulunacak .. Kendisi seninle görüşmek isti
yor. 

- Vekile filan ihtiyactm yok ağabey. Kurtulmak iatemiyo
rum. Yaptım, cezasını çekmeliyim. 

- Bırak çocukluğu .• 
Sabiha, karde3ini odada. yalnız bırakarak, başı önünde ko

ridora. çıktr. Dalgın, küçilk adımlarla, ü~ kişinin bir havraya 
çevirdiği kovu§una girerken, Sabri de tevkifhaneden aynlmı~ 

bulunuyordu. 
Sultanahmet meydanını geçti ve bir tramvaya atladı. Bel

ki bmiıw defa yine düfilndU: Bu da mı ba§larma. gelecekti? 
DaJgmdr. O kadar dalgındı ki Naci beyin yanma oturdufunun 
f ~rkında bile değildi. Onun scsile kendisine gelir gibi oldu: 

- Ma§allah Sabri bey. ibu ne dalgınlık! 
Dönüp baktı. Gözlerini kendisine 1fCSlenen ad&mm yilli.inde 

HABEJUN EDEBi '1'~1'1UKAS1: 7 1 

Yazan: H asan R a sim U s 
dol83tırdığı halde, hAla dalgınlıktan kurtulnmamış ve bu yUz. 
dte senelerdenberi görmediği bu zatı tanımakta m~kUlita uğ. 
ramııt1. Neden sonra: · 

- Siz misiniz Naci bey? • diyebildi. Dalgınım . .Af buyurun 
birdenbire tamyamadım. 

Naci bey: 
- Haklmm tanıyamamakta .. Senelerden.beri latanbuldan 

elimizi aya.ğmıw çektik. Ama tamamen de değil ha! Senede 
bir yine uğrayıp dönüyoruz lzmire. Ne var ne yok bakalım?. İr
fan paşalara tabii artık uğramıyonun. 

- Uğruyorum. 

- Ya! Bak buna memnun oldum. Bilirsin ki onlar, bilhassa 
merhum Pa§& seni çok severdi. 

- Bilfyorıım Nacl bey, çok Averdi. ffte bu ka.rpbkh lleV• 
gimiz değil mi Irl bhst hergOn bir dertten bir derde etırnkUlyor! 

- öyle 8yte.. Maalesef öyle.. Kendilerine kaç defa söyle
dim, yapmayın, etmeyin.. Yaptığınız çocukluktan başka bir §ey 
değil, - diye. Ne yapalım ki llÖllÖllltlzü dinletemednr. 

Naci bey sözüne biraz ara vererek, tramvayın penceresin• 
den dip.nya baktıktan sonra devam etti: 

- Ben de - dedi • daha bugtln geldim. Daha çok yalnız on. 
ları görmek için geldim de diyebilJrim. Şurada kUçiik bir itimi 
gördükten sonra doğru onlara. gideceğim. Nedir bu iı Allah 
a§kma? Gazetelerde okuyunca kan tepeme sıçradL Sua.dm böyle 
bir cinayet illeyebilmesinden hayret içindeyim. Sizin malQma.ı 
tımz var mı? 

- Var •.• Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Siı.e fellketin ne.. 
reeinden bahsedeyim? 

Sabri beyin sualinden son hadiaelerden haberdar olmadığı. 
nı aniamııtı .. 

Naci ~y: 
-Gazetelerin - dedi. Yazdığından başka bir teY bilmiyo

rum. İzmirden hareket ettiğim gün, Suadin tahliye edildiğini, 
katilin Nazire adında biri olduğuna öğrendim. Bu Nazire de 
kim? G<ıya doktor Nedimle allkası olan biriymlt. 

Sabri büyük bir teessür içinde başını salladı ve: 
- Keıke öyle olsaydı Naci bey - dedi. Keşke Nazire adm .. 

da, doktor Nedimle alakası olan birisi olsaydı .. Bu "Nazire'' 
kız kardeşimden başk~ı değil. 

-Deme?! 
- Maalesef .. 
Nacl beyin gözleri açılmıa ve adeta heyecana lia.pılmJltı= 
- Demek Sa.biha bu?. 
- Evet öyle. 

(Devamı var). 
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ö o lYı liiYil <dl© o lYI 
~Ü <g c§.l IF c§l 

Deniz ortasında 
qemileri 

nasıl uçuruqordu ? 
UmlYJmô lhı~ır~tce AmerDD<a©ıcak.n 

~emıneır~ b@mtQ>a k<C»'77J!illrb 
~o maılfı) kU:..!HJi)©Jaıl}(ço oaırn 

Umumi harpte Alman casusla
rile miicadc'le etmi§ olmı lngili:: 
Eııtclicens Servisinden Admiral 
G<ı.ııt hatıraıarmı ne§"Te ba§la
rmştır. Umumi harpte Almanca
suslarının bilhassa Amerikıadaki 
faaliyetleri tarihin gfali bir say
fasıııı teşkil etmiştir. Adnıiral 
Gaııt hatıralarıııda, bu Alman 
casus tıe tet1ıi§çilerindeıı Franz 
foıı Rintclcııiıı yapttklannı ı•e 
sonra ııasıl rneyd.ana çıharıldığı
m şöyle anıatıyor: 

Franz fon Rintelen Amerikaya Al
manyanın oradaki kundakçılık teşki
latının şefi olarak 1915 senesi nisanın 
da gönderilmişti. 

Rintelen, Berlindeki şeflerinden, is
tediği §ekilde harcayacak kadar para ' 
alınış 'Qulunuyordu. 

lfüıte7eıı Bu, vatr.nı için her şeyi yapabile
cek ve bilhassa bu gibi faaliyetlerde 
değerli bir adamdı. 

Nevyorka gidre gitmez oradakai 
Alman genel konsolosu doktor Bunz 
ile temasa geçti. Doktor da, diğer ta
raftan, Amerikan gemilerine Alman 
tayfası koydurmaya çalışarak kundak 
~ılık faaliyetinde bulunuyordu 

Rfntelen, gemilerdeki k\JMakçılığa 
daha iyi bir §ekil düşünınütü. Düşma
na erzak taşıyan tüccar gemileri ber
hava edilecekti. 

Bu işe başlamak için, derhal adam 
&ranlağa giriıtf. O zaman sahneye 
Dr. Valtcr Şel çıktı. 

Doktor Şel, bir Alman kimyageri 
idi ve Bruklinde laboratuvarı vardı. 

Bir gün Rint.elen ondan, kullanılma 
sı kolay ve clışardan bakılınca fark 
edilmiyecel: şekilde bir bomba hazır· 
lamasını istedi. Fakat, Şel, bunu daha 
evvelden hazırlamı~tr. Hemen cebin
den cıgara biçiminde bir şey çıkardı. 

Dışardan bakınca bir puro cıgara
sına, ağızlığa veya b.ir mekiğe benzi
yen bu kUçUk şeyin içinde ölüm dolu 
idi. Sivri ucu en ufak ve görülmez de
liklere sokulmasına yarayacaktı. Di
ğer ucu küt 0Id1;1ğu için, drşardan ba
kılınca fatkedilemezdi. 

Doktor Şet, bunun nasıl bir "bom
ba,, olduğunu izah etti: 

- Içerde, ortasından bir bölme var 
dır Bunun bir tarnf ına asid pikrik 
doldurulmuştur. Diğer tarafına asid 
sulfirik. Ortadaki bölme, bu iki ma
yiin yavaş yavaş eritecekleri bir mad
dedendir. O suretle ki, bir müddet 
sonra, aradaki bölme erir. O zaman 
iki mayi birbirile birleair. Bunlar, bir
leşince infilak eden iki maddedir. O 
zaman, gemide infilak olur. 

"Bombanm çabuk patlanıasmı isti
yorsak aradaki bölmeyi ince yaparız; 
ne kadar geç patlaması lazımsa böl
meyi o kadar kalın koruz. Bu şekilde, 
ayrı ayrı cinsler halinde yaptığımız 

bombaları, çabuk veya geç infilak et· 
mesini istediğimiz gemilere göre tak
sim ederiz ... , 

Rintelen kimyageri keşfinde11 dola
yı tebrik ediyor ve hemen işe başlıyor 
lar .. 
Bır iki saat iç'rıde 
m •hvotan gemiler 
1915 dı.? Nevyork tezgahlarında ve 

limanlarında çalışanlar arasında lnC'i-
"' liz dü~manları çoktu. Bunların çoğu 

Almanlar \'C İrlandalılardı. Rinteleıı, 
gemilere kundak sokmak için adam 
bulmakta gürlük çekmedi 

Gün germiyor. bir geminin deniz 
ortasında birdenbire alev aldığı ve bir 
iki saat içinde mahvolduğu görülüyor 
du. Birçok ticaret gemileri hu suret-
te yanmış, Amcrikadan !ngiltereyc ı 
erzak ve cephane naklini adeta imkan 
sız bir hale gelmişti. 

Bu esrarengiz kazalarm sebebi an
laşılamadı. Tezgahtan yeni indirilen 
gemilerdeki infilaklar esrarengiz gö-
rünüyordu. · 

Bu işte bir kasdolduğu, kundakçıla
rın çalıştığı muhakkaktı. Fakat, bun
lar kimlerdi. Nasıl çalışıyorlardı? Bil
miyorduk. 

Gemilerdeki infilaklar o derece faz 
lalaşnuştı ki, ortada bir suikast şebe
kesinin bulunduğu muhakkaktı. Bu, 
hakikat İngiliz ve Amerikan hükU
metinin gözünden ke.~mamıştı. 

Hadisenin patlak vereceğini Alman 
hükllmeti de anlamıştı. Rintelen Ame
rikaya geldiğinin dördüncü ayı Al
manyaya çağrıldı. 

Bir gün, Rintelenin arkadaşların

dan Boy Ed Rintelene: 
- Almanyadan bir telgraf aldım, 

dedi. Senin derhal Almanyaya dönme
ni istiyorlar. 

- Sebep? 
Riııtelen bunu sormakta haklr idi. 

Çünkü Berlindekiler kendisinin faali
yetinden memnun bulunuyorlardı. 
&.>y Ed: 
- Bilmiyorum, dedi. Yalnız müm

kün olduğu kadar çabuk hareket et
meni bildiriyorlar. 

Sahte pasaportlu yôtcu 
Rintelen, derhal kendisine sahte bir 

pasaport buluyor ve İsviçre tabiyetin
de, Gaş isminde bir adam sıfatile va
pura biniyor. 

Rinteleni ilk defa olarak, vapur ln
giltereye geldiği zaman yakaladık. 
"Nordam,, vapurunda Gaş ismindeki 
yolcunun, sahte pasaportlu olduğunu 

haber almıştık. Vapur İngiliz suları· 
na girer girmez, kendisini t~vkif et
tik. Rintelen itiraz ediyor tevkifinin 
sebebini soruyordu. Fakat, İsviçreye 
sorup, Gaş ismindeki adamm orada 
bulunduğuna dair aldığrmiz malıinıatı 
kendisine gösterince afalladı. Herhal
de, tsviçredeki Gaşın bir sahtekar ol
duğunu iddia edecek değildi. 

Rintelen bir harp esiri gibi Doninğ 
ton Hole gönderilmişti. Orada, müta
rekeye kadar kalacaktı .. 

Fakat bu gibi adamların binbir ta
raftan kendilerine gülen talileri var
dır. Bir giin Rint~lenin esir garnizo
nundan kaçtığım haber aldık 

Rintelen Amerikadan ayrıldıktan 
sekiz, dokuz ~y sonra idi, bir gün A
n~erikadan bana telefon ettiler. 

Telefondaki ses, beni Amerikaya 
çağırıyor veya birisini göndermemi is
tiyordu. Hobokcndcki bir otelde bu
luşmak üzere gün ve saat tayin edi
yor ve bi~ son derece mühim bir şey 
1aber vereceğini söylüyordu. 

- J{imsiniz? diye sordum. 
- Benim kim olduğumun ehemmi-

yeti yok, dedi. Otele geldiğiniz zaman 

RAnER - ~ poem.r ---

Aırıı lkaıraı(ğ)a~n mnuoıı 

Muhafız gücü 
Al sancak takımını mağlup etti 

Ankara 7 (Hususi) - Şehrimize ge
len lzmirin Alsancak takımı ilk karşı

laşmasını bugün şehir stadında Ankara 
ikincisi Muhafız gücü ile yaptı ve 3 ~ 2 
mağlup oldu. 

Bislk lette yeni bir 
dünya rekoru 

Alsancak takımı ikinci karşılaşma -
sını yarın yine şehir stadyomunda Har
biye ldmanyurdu ile yapacaktır. 

Bugün, bu büyük maçtan evvel Anka-

Vembley, 7 (A.A.) - Altı günlük bi
siklet yarışı esnasında Belçikalı Kares , 
bir millik mesafeyi bir dakika 50 saniye 
6-10 da katetmek suretile bir dünya re
koru tesis etmiştir. Bundan evvelki re
kor bu mesafeyi Salt Lake Cityde bir da 

· kika 51 saniyede kateden Avustralyalı 
Guletde idi. 

Tenis 

Davıs kupası 
maçları 

Bclgı·ad, 7 (A.A.) - Davis kupası için 

Yugoslavya ile Çekoslovakya arasında. 

tasfiye maçlarına dün Zn.grepte başla

nılmıştır. Ilk maçta Puncec, Heht ile 
karşılaşmrş ve Pucec rakibine 7 - 5, 6-3 
galip gelmiııtir. !kinci maçta Menzel ra
kibi Paladayı 6 - 2, 6 - 2, 6 - 1 ile mağ· 
lüp etmiştir. 

DilnkU maçlarm neticesinde eÇkoslo -
vakya ile Yugoslavya birer galibiyet ka
zanmışlardır. Çüt karşılaşmaları bugün 
yapılacaktır. 

Mister Vit diye sorarsınız. 
Bu bir tuzak mı idi? İhtimali var

dr. Belki hakikaten doğru idi. Ne ya
pacağımı düşünüyordum. Nihayet ka
rar verdim: 

Ben gitmiyccek, birisini göndere
cektim. 

Elimde gayet mahir ve cesur bir 
adam vardı. Norman Tuetz ismindeki 
bu genç tam bu iş için yaratılmıştı. 

Norman, söylenen gün ve saatte 
otele gidiyor. "Mister Vit,, i istiyor 
Adam aşağı iniyor ve Normana: 

- Teşekkür ederim, zahmet edip 
geldiniz, diyor. Buyurun odama, gö
rüşelim. 

Fakat ,Norman ihtiyatlı davranıyor 
ve: 

- Lokantaya gidelim de, diyor, 
hem yemek yeriz, hem eğleniriz .. 

Normanm şüphesini haklı gören 
Vit, kendisine itimat vermek için: 

- Peki, diyor. Yalnız bir teklüim 
var. 

- Buyurun? 
- Vereceğim malfuuat için iki bin 

dolar isterim. 
- Pekala. 
Lokantaya gidiyorlar tenha bir kö

şeye çekiliyorlar ve Vit, elde ettiği 
sırları anlatıyor. 

Anlattıkları, Rintelen ve arkad~la
rmın Aınerikadaki kundakçılıltları ve 
casusluklarrdrr. O zamana kadar, Rin
telen biz<'c ancak bir sahte pasaportlu 
yolcu idi ve kaçtıktan sonra da, ken
disine ehemmiyet vermemiş, uzun 
müddet takip etmemiştik. 

Şimdi yapılacak bir tek şey vardı: 
Vit hakkında tahkikat yapmak. 
Norman, "Mister Vite,, vaadettiği 

parayı verdikten sonra, Amerikan po
lisine haber gönderiyor ve adamı tev
kif ettirerek, mahkemeye çektiriyor 

Vit, masum bir halle, bunun sebebi
ni sormaktadır ve kendisine: 

- Bize verdiğin malumatı nereden 
buldun! diyorlar. 

O ıYine gayet samimi bir vaziyette 
~intelenin gemilere bomba yerleştir· 
mektc kullandığı adamlar arasında ol
duğunu, fakat bugün sırlarını !ngilte
reye vererek, günahını ödediğini söy
lüyor. Kendisine: "Amerikan hüku
metinin bitaraflık siyasetini ihlal,, 
cürmünden dolayı, pek ağır olmayan 
bir ceza veriliyor .. 

Boğaziçisporun 

Boğaziçi spor 
klübü 

Nasıl çalışıyor? 
Boğaziçinde Amavutköyünde faal bir 

gençlik te§ekkülü olan bu klübün bilhassa 
şu son aylar içinde güreş faaliyetini art
tırdığı ve milli sporumuzu Boğaz gençle
ri arasında yaymağa çalıştığını görüyo
ruz. 
Güreş, bu klübümüzde daha ilk te

şekkül tarihinden itibaren başlamış ol
masına rağmen ancak bu sene güreş a
janlmın hazırladığı teşvik müsabaka
larına girebilmek imkanı elde edilmiştir. 
Bundan sonraki bütün resm1 müsabaka-
1 ara girmek için güreşçiler çalışmaktadır
lar. 

!Ia(tada üç gün antrenman yapıl

maktadır. Geçen sene Beşiktaş balkevi
nin Beşiktaş klübünde tertip ettiği gü
reş müsabakalarında Boğaziçi spor klü
bü yalnız üç madalye almağa muvaffak 
olmuşken bu sene de tekrarlanan ayni 
müsabakalarda 56 ve 61, 66, 79 kilo bi
rinciliklerini ve aynca ikincilik ve üçün
cfüükler de almak suretile tarnanı sekiz 
madalye kazanmışlardır. 

Bir mayıs tarihinde yapılan senelik 
umumi kongrede: 

Birinci başkanlığa: Faal idareciler
den Asnn Özden, 

!kinci başkanlığa: '':Vecih Sönmez 
Genel sekreterliğe: Eski sporculardan 

Ekrem Değer, 
Muhasio \'C veznedarlığa: Lfitfi Yelen 

seçilmişlerdir. 1 

ra. bölge kupası için karşrla§an Mülkiye 
mektebi ile Hukuk fakültesi arasmdaki 
karşılaşma 2 - 2 beraberlikle neticelen
miştir. 

futbol takımı 

Edırnedeki 
güreşler 

Edirnedeki güreş. 
ler TekirdaQıı 20 

dakikada rakibine 
pes dedirtti 

Edirne, 7 (Hususi) - Her aene y .. 
pılan Edirne güreş milsabakalarma. bu .. 
gün başlanmıştır. Müsabakaya giren 51 
pehlivandan 40 r yarınki mühim milaaba .. 

kalara ayrılmıştır. Bu sebepteıı ~ 
maçlar çok heyecanlı olacak ve netice 
akşam alınacaktır. 

Bugünkü maçlar gayet kalabalık blı: 

seyirci önünde yapıldr. Hava. güzel oı .. 
duğu için binlerce halle güre§ yeriaj 
doldurmuı;ıtu. 

Müsabakalarda Tekirdağlı Hüseyin ile 
Arif, Mustafa. ile Çoban Mahmut, Kara
mürselli Ahmetle .. Karacabeyli Hayatı 

kar~aşmrşlardır. Başpehlivan Hüseyin 
ile Arif 20 dakika gayet heyecanlı bir 
maç yapmışlar, Arif nihayet daha fazla 

güreşemiyeceğini söylemiş ve çekilmiş
tir. 

Yarınki Müsabakalara iştirak etmek 
üzere daha birçok pehlivan gelecektir. 

için yeni bir faaliyet sahası daha meyda
na getirilmiş olacaktır. 

Bundan sonra, doktor Şel ve Rinte
lenin arkadaşlarından daha başkaları 
da tevkif edilmştir. 

Yeni idare heyeti bu sene Arnavutkö
yündeki Boğaziçi lisesi sahasında büyük 
bir spor faaliyeti ibraz etmek için her 
türlü tertibatı alını~ ve i~e başlamı~trr. 
Sahada hususi futbol turnuvaları tertip 
edilmiş olduğu ıı:ibi aynca atletizm ve 
güre~ mlisabakalart da yapılacaktır. 

Bu spor hareketleri bütün mevsim de
vam ettirilmek suretile Boğaz gençliği 

Boğaziçi klübünün idare heyetine ve 
sporcularına muvaffakiyetler temenni e
aeriz. 
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Romanya faşistıerinin lideri 
Vatana hıyanetten 

suçlu görüldü 
ilk tahkikat askeri müddeiumu

milik tarafından yapllmış 
bu~unuyor 

:antre,, 7 (A.A.) - Dün aktam 
burada aşağıdaki resmi tebltl çıka
nlmıştır: 

İkinci kolordu askeri mllddelumu
mlllğlnln araştırma, isticvap n bu
lunan enakın tetkiki neticesinde 

asker! mahkeme huzunında eski 
demir muhafız ıc!i Korneliu Zelaı 

Kodreanu aleyhine, devletin emni-
7etınl allkadar eden \'eılkalar tut
mak ıuretlyle vatana hlyanet cllr· 
mtıyle bir dava açılmıttır. 

Hitlerin seyahati 
iyi haber alan mahfellerde aöylendi

llne ı&re, Avuıturyanın Alıuanyaya il. 
bakı neticesinde ortl)}'a çıkan ıiyut 

n iktnadi meselelerin halledilmesi ya
pılacak itlerin batında gelmektedir. 

Ayni mabfcller, Muısolininin fqiıt 

ltalyan.m Almanyaya olan tilkenmu 
dostlufu ve herkes için daha mUeuir a
dalet ve emniyet teminatı verebilecek 
muhtemel yeni bir beynelmilel tetrikl 
mesai ıistcmi ihdaama dair olan beya
natına bilhassa ehemmiyet vermekte • 
dirler. 

Bitlerin Anıluı neticesinde İtalyan 

efklrı umumiyesinde haııl olan endiıe
yi izale etmek hususundaki arzusu dip. 
Jomatik mahf ellerde bilhassa mcmnuni 
yctle kaydedilmektedir. 

Bu mahfeller, Hitlerin a8yledili nu
tukla bin bu kadar ıenedenberi timal 
Cermanlığı ile İtalyan Romantizmi ara
amda mevcut ihtillf a bt1 ıurette ni • 
hayet vermiı oldufwıu tebarlb ettir· 
mektedirler. 

Bitlerin beyanatı ve <biJhmsla Alman 
milletine iki memleketi bldhirlnden a. 
Fan Alp hudUdunu ceçilmu addet
mesini tavsiye eden aiyad TBıliyetna • 
meal ltalyan mahfellerinde memnımi-

Jetl• ~· 
Askeri ittifak mı? 
Roma, 7 ( A.A.) - Röyter: Roma • 

Bertin milıveri yalnu teeyyüt etmekle 
blınam'J. hattl mWıim ıurette kattet-
leıidirilmlttir. 

Bir askeri ittifakın mevzuu bablola
mıyıeağınrn Alman mahfilinde bilhassa 

Çekoslovakya 
mese!esi 

_.. Baıtara/ı t incide 
Ingiltere hBkf.uneti tarafından Prag 
hU~eU nezdinde yapılmış olan te
tebbUs hakkmda Hariciye müsteşarı
n& malfiınat vernıi§tir. 

Almanlar, bu mü.naaebetle hlçbır 
nota vıerilnıeml§ olduğunu, Çünkü ~ 
yeai maH'unat vermekten ib3.ret ıifahl 
bir tebliğ mevzuubahs bulunduğunu 
kaydetmektedir. 

Çekoslovakyamn cevabı 
Prag: 7 (A.A.) - Fransız ve İngiliz 

elçileri tarafından Çekoslo~ harici
,. nazın Krofta nezdinde bugün yapı
lan teşebbüsler hakkında saWıiyettar 
mabafilde beyan olunduğuna ıöre elçi· 
ler kendisine Londra konupnalarmm 
neticesini tifahen anlatmışlar ve ekalli
yetlerin taleplerinin isa.f ı hususunda 
hOkGmetleri namına ~ tavsiyede 
bulunmıŞardır. 

Krofta verdiği cevapta ekalliyetler sta 
ttlsQnQn tanzim edılmekte olduğunu biJ
dinniı ve yeni statunün mmtal'avi ademi 
merkeziyetler ihdas eden tarzda idare 
teşkilttlanrun tadilini derpiş eyliyece
lini söylemiştir. 

Diğer taraftan öi:rrenildi~ine göre bil
tün nezaretlere ait zatişleri erkanı topla
narak Çekoslovak mmtakalanndaki Al
man memurların geri atmması meselesini 
tetkik etmiye ba~lamı§br. 

Alman akalıiyetl şefinin 
teşebbOall 

Prag 7 (A.A.) - Südet Alman par
tisi ''Galkenaudaki son hadiseler il.ze
rine hUkUnıctin nazarı dikkatin! çek
miş ve bu hadiselere derhal bir niha
yet verilmediği takdirde vaziyetin çok 
vahim olablleceğ'ni , bıld"nniştir. 

Hilkaınet icap eden tedbirlerin a!J
naoağmı vaadetmi§tir. 

kaydedilmesine ralınen. lld memleketi 
mutterekeıı allkadir eden biıın Mkeri 
meselelerin blle carUfUlmilt olduiu Hr 

nediliyor. 
Diğer taraftan, Trlyestenin istikbal 

de dahil olmak Uzere lld memleket ara 
amda çıkan muhtelif meseleler hakkın· 
da da prcnılp ınlıpnaaı baiil olmuı -
tur. 

Mllzakerelere diplomatik yollarla de
ftlll edilecektir • 

Pariı, 1 - Hltlerle lf uaollnl ara
sında dtln 7apılan ukerl görUfme
Jerde Alman erkAnı harbi İtalyanın 
bir nokta Dzerlnde alacağı vaziyeti
ni Otrenmele çalıtmıttu. 
Öğrenmek lıtenllen nokta ıudur: 
:Slr lhUllt çıktılı takdirde, Sov· 

7etler Btrlltt Çekoelovak1a1a, 7&1-
nrz tanare rnndereret bile 1ardrm 
ederee, ltaln nuıl bir hareket hat
tı tutacattırT 

lt11lyan hllıtımdarlan Alman -
1•1• gidecekler 

Roma, 7 (A.A.) - Hana Ajlmı 
muhablri bildlrlyor: ltalya kral ve kra· 
s-inln p1ecek ... Almanya11 siya -

t- «Jtı\ıld~--~r~ 
Sureti uınumtyelc!e nMednafline ı&. 

n Hitler Alman devletinin tefi llfatile 
ttlıl,adan aynlıMdan eneJ ltalyan hO.. 
kGmdarlannı Almanyaya davet edecek
tir. 

Atatürk 
~ Baıtaratı 1 incide 

yapmı,lardır. Cumhurreisimiı saat 10,5 
de Çubuk barajma gitmişler, barajı gez· 
mişler ve yeni yapılmış olan gazinonun 
tarasasmda istirahat buyurmuıianbr. 

Ulu Onderimimı halle arasında görQ
nOşa. çok samiznf eevinç tezahürlerine 
vesile olmuştur. 

Cumhwreislinfz. Çubuk barajmda 
vOcude getiriltn yeni tesisat hakkında 
izahat almışlar, saat }3 de kÖ§klerine 
d&mıüşlerdir. 

Üç 8yhklarını alma
dan ölen mUtekattler 

Aııkara, 8 (Huaual) - 'Oç ay
lıklannı almadan Olen tetatıt ve 
yetimlerin tlC: ayhklannm Terese
lerlne nrUmesl hakkında mall1e 
vetl.letl 1aptıtı bir tamimde eö1le 
demektedir: 

.. Muhasebat dlTanı umumi be1e
tfnce ittihaz edilen karara göre mtı
tekaltıer hakkında da ayni esaslar 
dahlllnde muamele lfur IAıımclır." 

Uc: aylıkların verilme samanmın. 
huHHUnden sonra aylıtlannı alma
dan nıenlertn maqlan vereeelerine 
verflmesl bildirilmektedir. 

Yeni Nelllrlvat: 

Rus Hikayeleri 
Ruaç:ıdan yaptılı dW tercllmelerle 

kendini tanıtan Haıan Ali Ediz bu defa 
da tanınmıı Sovyet muharrlrlerlnden V. 
Kalaueo'in, V. Zomld'nın •e J.enrlnln ~n 
ınıeı hlkl7clerindcn mllrekkep biSylo bir 
eser netretmlştlr. 

Remzi kitabevinin "DQn~ mubarrlrle 
rinrten tercQmeler serlsl,.nin 2-1 finc{i nn-ı 
marası olarak çıkan bu kitap 50 kuru~ gi. 
bl acm bir fiyatla aablmütadır. Herkese 
taTlln ed.-ls. 

RABER - 7'leam ..-.. 

Dikkate dej'er bir atatistik 

Almanyanın 
Cenubi şarki Avnıpui 

memleketlerinde 

Halayda 
hadiseler 

Ticaret faaliyeti -- Bqıaratı 1 tDaldl 
me daha vckubulmuıtur. Bu çarpıt-

Berllıı. 1 (AA.) - Almanyanm, Ma
caristan, Romanya. Yugoslavyayı, Bul· 
ıaristan ve Yunanistana 1937 senesinde 
yaptJlı ticaret mübadeleleri baklanda 
neşredilen statist:iline göre Almanya 
mezkfir memleketlere 1936 da 375 mil
YoD marklık ihracat yapmış iken bu mı1t 
tar 1937 de 566 milyon marka çıkmıştır. 

Almanya Bulgar ihracatının yüzde 
47 sini, Macar ihracatının yQzde 43 QnQ, 

Yugoslav ihracatının yfizde 35 ini, Yu
nan ihracatmm yüzde 32 sini ve Rumen 
ihracatının da yüzde 27 sini ithal eyle
rniştir. 

"Almanya A vusturyanm da ilhaldle 
1aha ziyade genişlemi, ve ekonomik va· 
ıiyeti de daha ziyade kuvvetlenmi,., ol
dufundan önümüzdeki senelerde mezldll' 
heş memleketin yapacalı ithalAt yüzde
•i mllhim bir nisbet dahilinde daha ziya-
1e artacaktır. 

H. Ras m Us 
BelJ(rada gitti 

Gazetemiz sahibi ve umumi neşriyat 
müdürü Hasan Rasim Us, Başvekil Ce
IM Bayarm Yugoslavyayı ziyareti sıra
sında Belgradda bulunmak üzere dün ak· 
şamki ekspresle hareket etmi~tir. 

Antakyada sel 
felaketi 

Sulardan zarar glrml 
yen bina yok gibidir 

Antakya :S(A.A.) - Anadolu ajan
IDlID huawd muhabiri bildiriyor: 
Yafnıur ve lel t.fetfnin tahribabn

mn henüz bilAnçosu yapılmamq ol
makla beraber, tahminden çok fazla
dır. Dağdlbf mahallesinde evleri ba
san sular, yataklara vanncaya kadar 
birçok eşyayı sokaklara 1UrUklemi19 
tır. Sulardan mUteeulr olmayan. blııa 
)'Ok gibidir. 

Yaralananlar çoktur. Şimdiye ka
dar bir kadmla bir gocuğun öJdtlğU 
tesblt edflmlştlr. Garajda bulunan bir 
otomobil eellıı annne katılarak Ast 
nehrine gftmlftir. 

"Yavuz,, a sancak 
verme merasimi 

"Hamid.iye,, den sonra ''Mecidiye.,ye 
sancak verildiğini yazmıştık. Haber ve
rildiğine göre bu ayın on dokuzunda 
''Yavuz,.a da merasimle sancak verile
cektir. Harp filomuzun iştirakile yapıla
cak olan merasimin Silivride cereyan 
etmesi muhtemeldir. 

ÇapçDyD dUveo bir 
yahudl kızı 

Sirkeci, Darüssaadet sokağında 18 
numarada oturan Nislmin kızı Reha! 
evin kapısına gelen çöpçü Hasana, 
çöpleri iyi toplamadığı için kızını§ ve 
kadma el kaldıramayan zavallıyı döv
mU§tür. Bu zorlu yahudi kızı cUrmü 
meşhut mahkemesine verilmistfr. 

mada ikJ jandarma ölnıil§tür. 
Faik Türkmen tara.f ından bu sabah 

Ampir sinemasmda, Türk dili lnlal~bı 
hakkında verilmesi mukarrer ve hü
kUmetten izinli konferans, sinema ci
varında zabıta kuvvetleri ikamesi su. 
reUle yasak edilmi§tir. 

Hileler 
YenigUn guetesl F'ransızça ne§l'et. 

tiği dördüncü sayfasında, Halepte 
mukim Suriyeli ve Lllbnanlılann kam. 
yonlarla Hataya gönderilerek nilfusa 
kayıt ettirildiklerini ve ittihadı vata
ni cemiyetine dahil yabancılara da 
hem Antakya hem İskenderun daire
lerinden nUf us ldğıdl verildiğini ve 
bu cemiyetin köylere ıi18.hlı adamlar 
göndererek tethlı hareketleri yaptık
larını itiraz götürmez vesikalarla is. 
pat edecek vaziyette olduğunu y~ 
makta ve buna ehemmiyetle komisyon 
reisinin dikkati çekilmektedir. 
Katle teşvik 
Arap gazeteleri ta.hriklerine devam 

ediyorlar. Bu meyanda Antakyada 
çıkan ''Elunıbe,, gazeteeiııde .. Necip 
Alev! milletine,, bqlıfı altmd& ~ 
''Sancak Arap teekllltı Ali lıomfayo
nu,, Imzaslle neerecWen beyannaın-ede 
Tllrklere ıiddetle hilcum edildikten 
110nra "Ey Alevi, Tllrkleri ez, Kuram 
Kerim de bayle buyuruyor, aranu.da 
fitne olm&mak için onlan öldUrlln, 
çUnktl fitne katilden daha fenadır,, 
denfliyor ve Eti Türkleri açıktan açı
ğa katle teşvik ediliyor. 
İskendenında çıkan ''Elliva,, gaze.. 

tesı de "Hiyanetin oezaaı,, bqlığı al
tındaki yazısında "TU.rk diyen Alevi
lerin son hadiselerde D881l dövüldük
leri, yaralandıktan, tecziye edildikle
ri diğer Eti Türklerine ibret olmalı
dır,, diyor. 

Fransız murahhası Ankaradao 
dön dil 
Delege Garo ile bıikonsolosumuz 

Celal Karuapa.n, dün pce ~ 
buraya geid1ler. 

Son hadiselerden heyecana ve sa
bırsızlığa dU§en halk, bütün alAka ve 
dikkatini Garonun Ankara seyahatin
den sonra vaziyette hasıl olması icap 
eden seWıa tevcih etmig gWllntlyor. 

Garonun Ankaradan hareketinden 
evvel Hatayda Cenevre anlapnumm 
harfiyen ve katiyyen tatbik edllece
ğiv hakkında TUı k gazetecilerine yap. 
tıgı beyanat memnuniyet verici ve 
yatıgtıncı mahiyette addedilmekle be
raber, bu beyanatın fiili sahalarda.~ 
zahUrlerine intizar edilmektedir. 

Gelege Garo, katt emirler almak 
üzere yarın sabah Beruta hareket e
decek ve vaziyet pazartesi tamamen 
aydınlanmış olacaktır. 

Milletler CemiyeU seçim komisyo
nu genel sekreteri intihabat ıırasmda 
vukubulacak bir cürUm yerli mahke
meler de mi, yoksa bitaraf mahkeme
lerde mi görüleceği hakkında. tereddüt 
hasıl olursa bunu bitaraf mahkeme 
mUddeiumumiainin tayin edecefini 
bildirmlıtir. 

Tnrkiyeden giden Hataylılar 
lntihabatta reylerini kullanmak U

zere TilrkJyede mukim Hataylılann 
gelmesi devam ediyor. Dün gece ge
len 300 TUrk istasyonda CO§kun teza
h ilratla kar§ılanmıştır. Bu suretle bu 
hafta isinde gelenlerin sayısı yedi yil
zU bulmaktadır • 

Mevlidi Nebevi 
İstanbul müftülğünden: 
Mayısın on ikinci ~be günil Re

biülevvel aymm on ikisine müsadif ol· 
malda önümüzdeki çammba günü akşa
ım (pe~be gecesi) Mevlidi Nebevt 
oldulu ilAn olunur. 

Kadın 
yüzünden ... 
BakırklyDnde 

iki kiti yaralandı 
Dün öğleden eonra, Bakırköy ba

ruthane f abrlkası i§çilerinden Şakir 

Özcan, Hakkı ve bez fabrikası işçile
rhıden Muatafa arasında, Makbule is
minde blr kadım himaye etmek yü
zünden ka. vga çıkmıştır. 

Bu Uç hAmi, biraz sonra i§i bıçağa 
dökmU!Ier ve - kimin daha dayanıklı 
olduğunu anlamak için olacak • bir
birlerini yaralamqlardır. 

Şaldrle Hakkının yaralan ağır ol
duğu için derhal Ce?Tahpqa hastaha
nesine kaldırılmışlardır. Mustafa ya
kalanmıştır. 

Bir genç kız taraça
dan dDştD 

Kadıköy, Yeldeğirmenl 74 numara
da oturan 19 yqmdald Sofya, erin 
dördllncll katmdald taraçaya ÇI)ame 
ve aealı bakarken batı dönerek bahçe 
ye dllpıUıtilr. 
Ağır 111rette yaralanan Sofya Hay

darpqa nUmune haatalıaneeine kaldıl 
nlımftır. 

Kadd.öy .~as!!I!~ ~~~~ eşya 
Terekesine hikimliğimizce el konul an eski Sadrazamlardan Gen«a! KAmil 

gelini ve General Said Meneme~i km Refia Bayurun cm Hereke kuımJından 
çok kıymetli oda taknm, qsiz maaa, çin iti vuo, öuıün hariçten tedariki 
mümklbı obmyan Hama, Şam, Halep ipeklileri pi, kürk '" l&ire PJi ~ 
ğerli eıyau g Ma119 panrteaıl gilnU ... t 14 ten itibaren Caddcl>oata
nında Çifte havurlar caddesinde 76 No. lu kötkte a~k uthıma .aretiyle 
satılacaktır. Eşyanın soktuğu ldobyısi yle aatı§8 mUteakip günlerde de ayni 
saatlerde devam olunacaktır. Antika merakhlanna ve isteklilere iJh oJu .. 
.nur.. ~254S) 
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(Bat tarafı evvelki &Ünkü ve dünkü 
sayılarda.) 

Kocaman bir kafası. geniş, bcd bir 
suratı vardı. Kara nasırlı ellerinden bi
riyle kazma kilrek taııyordu. Bu adam, 
ısk'atçılann bile tenczzill etmediği fı

kara kabristanının bir tek mezarcısıydı. 
BeJ, on kuruıa kazma sallardı. 

Koca ağzının, sarı, seyrek ve çok iri 
ditlerini meydana koyan k~rkunç sırı. 
tı§iylc, uzaktan sealeniyordu: 

- Heyyy 1 Tevfik Efendi.. Merha
ba ! .. 
İmam iti anlatınca, gülmedi. Yüzü

nü ekıitti. Kapkara, uıun tırnağının 

uciyle, mor, etli burnunu katıdı .. 
- Öyle olaun be Tevfik Efendi! ... 

Eh. biı de fakiriz be ! Fakirin halinden 
anlamaz deiiliz be!. 

Korkunç kılıklı. adam öne geçti. Y o
ıunlu taıları iğri bilğrü kabristanda ce
maate klavuıluk etti. Cambin'birıüm 

drıanda bekledi. 

Yaiınur y&1ğıyordu. Upuzun serviler, 
fllli• •oıto.un Bnilnde luprdayarak 
biribirine ciriyor, çatırdıyordu. Balçık 
~mur, delik kunduralarının altına ya. 
pı§ıyor ve yapı§tığı yerde kalıyordu. 

Güç yürüyordular. İmam, kısa mesaıfe. 
de, tam beş defa lapçırunı düşürdü. 

• • :f. 

Hesapça, mezar bir buçuk metre 
derinlikte olacaktı.. Amma, yanpiri 
adam, çukur bir metreyi bulunca kaz
mayı klireği attı. Çamurlu ellerini eski 
pantalonunun kıçmda temizledi. İmam 
avuçlarını açtı: 

- Rizıellillahi fi.. tihL ac:ıa . .. de· 
di. lmam, mezarcı ve Hikmet, gönülle. 
rinden elhamı okudular. Sonra, eski ta
butu sımukı kuptan düğümlü ip çö -
züldü. Kapak açıldı. Yanpiri <:ıdamın 
korkunç ba§ı imama uzandı : 

- Kefensiz mi gömeceğiz: 
- Yooo ..• ol:iuğu gibi.. 
- ElbiaclerJe? !.. 
- Evet ... Kefeni kifaye ... 
Arap Mehmet mırıldandı: 
- Kefeni fikiye l .. 
Mezarcının korkunç gözlerinde ga· 

rip bir sevinç parıltısı vardı. Koca ağıı. 
nın sarı, seyrek ve iri diJlerini meyda
na koyan smtııiyle, yeniden gülüyor
du. Cenazenin bacaklarına yapııtı: 

- Tutun omuzlarından!. 
Dedi. Arap, yardım etti. Çukura in

dirdiler. imamın kısık sesi mmldanı. 
yoı'du: 

- Biamillihi ve billahi.. ve alimil
leti .• reaulillahi. 

Mezarcının (Allah rizası için!) bu
lup getirdiği çürük tahtalar cenazenin 
üzerine dizilirken, imam aşır okuyordu. 
Fatoı, kısık iç çekişleriyle sızlanıyor -
du. Yaınpiri adam, pabuç kadar genİJ, 
kara, nasırlı avuçlarına tükürerek küre. 
iini kapmııtı. 

Arap Mehmet, şaşkın ve dalgın, tah
taların üzerine düıen çamur pıhtıl<ırının 
ıeıini dinlerken, dütilnüyordu: 

Hikmet: ••- Allahümme rabbena ya 
rabbena tekabbcl minna inneke entes 
ıcmiul alim .. ,, diye kabir duasını yeni 
bitiren imar.na yaklaııyordu: 

- Tevfik efendi.. .. 
- De evlat .. 
- Diyeceğim şu ki, bizim Çakır, 

biJc!iğin gibi., bir cerscriclir, İ§te .. 
- Mılftm ... 
- Ne Allah bilir .. 

- Malum .. 
- Ne Peygamber bilir .. 
- O da malum .. 
- Ne dinini, ne imanını, ne mezhebi-

ni tanır •. 
- Evet ... 
Sustu. Öksürdü. Parmaklarını çıt· 

lattı .. 
- Hocc.fendi, vaktiyle mektepte bi. 

zc okuttular ki "Münkir, Nekir,, deni
len sual melaikeleri varmış .. 

- Vardır .. 
- oıu kabre konulunca, baı ucuna 

zelirlermit··· 
- Gelirler .. 

- Sorguya baılarlarmıı: Rabbin 
kim?. 
- ..... . 
- Dinin ne?. 

- Nebin kim?. Hocafendi, bizim Ça
kır azapta kalacak. 

Kambur imam, getidan krrarak, göz

lerini kısarak güldü.. Sivri çenesinin 
seyrek, kırçıl sakalını sıvazladı : 

- Sen üzülme evJit .. Bizim itimiz 
ne ki zaten?! .. 

Evet •• Biraz sonra, çarçabuk örtülen 
mezarın kıble tanfında imam .. tal

kın., a başlaımıtı. 
- Yi. •. aa Muhtımmcıd ibni Havva .. 

aaa .. (O da, arkadaılan gibi ne Çakınn 
asıl adını, ne anaıınınkini biliyordu.) 

- Ya .. aa Muhammed ibni Havva .• 
aaa .. 

- Ya .. aa Muhammed ibni Havva ... 
aa .. Üzkurül harcçte aleyhi minet dün
yii .. Eıhedli en laa ilaaahe illallah ... 
Ve eıh~dü enne Muhammeden abdühu 
ve reıülühu .. Ve ennelcennete hakkun .. 
Vennara hakkun .. Ve ennelba'se hak -
kun .. Ve ennessiate ati'yetü laa raybe 
fiha ve ennallüıe yep'asü menfilku. 
buuur .. Ve enneke radiyete billahi rab
hen.... Ve bilislami dinen... Ve bilka -
beti kıbleten... Ve bil müminine ihva· 
nen .. Rabiyallahü lia ilaahe illa hu ... 
Hüve rabbbül af§il azim .• 

Öksürdü. Se.sini düzeltti. Yutkundu. 
Kabre doğru biraz daha iğildi. Dinini, 
imanını, pcygtımberini, Allahmı bilmi
yen Efe Çakırın ruhuna sanki sesini 
duyurmağa uğraşıyordu. 

Onun, Çakıra, Allahını, Peygamberi. 
ini, kitabını öğretmek için didiniıi. 
Ekspresin, Salimin, Arabın, ve Fatu -
şun pek tuh<:lfına gidiyordu. Aynalının 
taş döıemelerinde, Galat.anın çamurlu 
kaldırımlarında sürünürken bile bir 
!ayda ummadıkları Allahın ve kitabının 
ad . nı, toprağ~ dil§ilp bir hiç olduktan 
sonra, bellemcfe lüzum neydi?. 

Yanpiri meıar kazıcının eğlenen bir 
hali vardı. Boyuna sırıtıyordu. 

- Yia Muhammet ibn.i Havvaa ..• 
Kul li ilahe illallah, Muhammedürre
sulullah .• Kurabbiyallihli ve diniyelis
lamu ve nebiyyi Muhammcdürresulul. 
lah ... 

Rabbi la tezerni ferden veente hay • 
rülvarisiiiinn .. Elfatiha .. 

~ . ~ 
Dönüyorlardı. Boı tabutu Arap 

Mehmedin sırtına vem1işler.ii. Hızlı 

yürüyorlardı. Keçi sto!1allı imam çok 
geride kalmıştı. Fatu! artık ağlamıyor

du .. Tatar Salim, Ekspres "Efe Çakır,, 
tasasını unutmuılardı. Akşama. y<orım 

yamalak ta olsa, karınlarını doyurup 
doyuramıyacaklarını düşünüyorlardı. 

Serseritıin 
ölümü 

n 

Süheyla Şefik 
Keçe külahlı oğkın mızıka çalıyordu. 

Çakırın ölümüne en çok :ızülen. A· 
rap Mehmetle Hikmetti. Hikmet kızı· 
yordu: O, genç yaşcağızında ölmeli • 
miydi?. 

O öleceğine keçi sakalh kambur i
mam ölseydi 1 Yaşadığını yaşamış, günü 
nü görmüştü. 

lyi amma .. Sonra ne olac"1ctı? ölen
lerin duasını kim yapacaktı? O ölürse, 
böyle Efe Çakır gibi dinini, mezhebini, 
Allahmı, kitabını, peygamberini kim 
öğretecekti? Münkir nekirden korku -
lurdu. 

• • • 
Gece yarısından sonraydı .. Zifiri ka

ranlıktı. Yağmur dinmi§ti. Rüzgar dur
muıtu.. Fıkara kabristanının tam kar
şısındaki ufak, garip evin kapısı aralan. 
dı. Yanpiri adam dıprı çıktı. Kazma
sını, küreğini, koltuğunun altına srk.IJ
tırmıştx. 

Elinde fener vardı. Altt<m vuran lo§, 
oynak ııık. bed yüzünün cirinti sıkın
blarını büyilltiiyor, onu büsbütün kcl'
kunçla§tmyorıdu. 

Kabristana yürüdü. Çit yoktu. Sa. 
bahleyin gömülen taze ölünün mezarı 
batında durdu. Feneri, yatık bir taşın 
üzerine yerleştirdi. Kara, nusırlı elleri
ne tükürdü. 

"' .. 
Yirmi dakika geçmemişti ki, çukura

çılmış, yanpiri adam, olduğu gibi gömü 
len taze ölüyü soymuş bulunuyordu • 
Sonra da, küreğinin uciyle, çırılçıplak 
cenazeyi çukura yuvarlayıverdi. Te -
laşlr hareketlerle üzerini doldurdu. 

Elbiseleri sırtına vurtdu. Eski, ça -
murlu tahta parçalannı, kazmasını, 

küreğini, koltuğuna· sıkıştırdı. Fenerini 
eline aldı. Uzaklaştı. 

Garip evin fitili kısık isli bir lambay. 
la aydınlanan tek odooında, çatlak bir 
ayna karşısında, şimdi, yanpiri adam, 

ölünün elbiselerini prova ediyor, koca, 
ağzının, sarı, seyrek ve çok iri dişleri
ni meydana koyan korkunç sırıtış ile 
gülüyordu. 

BtTTt. 
Süheyli ŞEFiK 

Eski H A VDEN, yeni 

BAKER 
mağazalarını 

ziyaret ediniz. Emsali arasında en 

mükemmel olan bu mağazada 

muhtelif mobilyaların en zengin 

çeşidlerini bulacaksınız. SALON, 

YEMEK ve YATAK TAKIMLA· 

RINI her yerden iyi ve ucuz fiıtt

larla tedarik edebilirsiniz. 

Bel koz sulh hukuk hiıkimli(iınden: 

l ı 

I • 

P:ış:ıb3lu;edc Fcncrlibahcc sok:ık 13 No,lı , 
<'nlc oturan J\oço o~lu küçiik P:ınayotun 
,·:ısist 'tin:ının 'efotı iizeriııc lıakkal Yn- j 
ııi evinde oıııran J\rı:ıst:ısyomn kahili ili- ı 

r:ız ve ıtizor olmak üzere rnsi !ayinine k:ı. , 
r:ır Yrrildiği iHin olunur. ( V.P. 2431), 
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Lüzumlu Telefonlar 
Yangın: 

3,10 12,10 16,04 19,12 20,57 2,52 

lsıanbul Icin: 24222, Dcyoğlu için: "46U, K:ıdıköy için: 60020, lhküdar 
!cin: 60(j25. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, Büyükdere,Fenerbahçe, Kandilli, Eren. 
köy, K:ırlaJ, Bü)·ükııda, Heybeli, Burgaz, Kın:ılı, iç;n: Telefon muhabere memu
runa yangın demek kafidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz ., ,, 36 .• 20 
Bc;rnzıt kulesi: 21996. Galata yansın kulesi: 40060. 
Sıhhi inıdad: 44998. l\lüddeiumomilik: 22290. Emniyet müdürlüAü: 24382. 
Eleklrlk Şirketi: Beyoğlu: 44801 - İstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44 783. Beşiktaş: 40938. Cibali: 20222. Nunıosma

niye: 21708. Üsküdar - Kadıköy: 60773. 
Havagazl: lslanbul: 24378. Kadıköy: 60790. BeyoAlu: H642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 - 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Denizyol1C1Tı 
İstanbul acenteliği: 22740. Karaköy: 42362. 
Mudanyaya: Paıar, Sah, Perşembe, Cuma günleri saııt 8,!0 tb Tophane 

rJhtımından. 
Karablgaya: Salı ve Cuma günleri saat 19 da Tophane rıhbmından kalkar: 

ve Tekirdağ, Mürerıe, Erdek, Sarköy iskelelerine uğrıy:ırak Karabigaya vanr. 
Akdeniz poslnsı: Yarın sefer ynpılınıya caktır. 
Karadeniz postası: Yann sefer yapılmı yacaktır. 

Müzeler 
Ayasofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ..-e Çinili J\lSşk, Asker! Müze Ti 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hergOn saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve ls!nm eserleri müzesi: Pazartesiden ba~ka hersiin saat 10 dan 16 ya 

kııclar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar nçıktır. 
Topknpı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

M emle'ket Dı§ı Deniz Sel erleri 
Romanya Ta1>urJlf1'H CumattesJ sOnlerl 18 de Köslenceye; Salt dnlerf 11 de 

Pire, Beynıt, hkenderfye. 
İtalyan vapurJan: Cuma günleri saat 10 da Pire, Bı-endizl, Venedik, Trfyesfc. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lstasl·on Müdürlüğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar n Avrnpadan geleni 

saat 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir • 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,3S de aelir. 

Anadolu Hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Sanı 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır Te Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. 
Du trenlerden sanı 9 d:ı hareket eden Ankara muhlelili Pazarttsi, tarşamba 

\'e Cıınıa günleri Haleb ye Mımıl:ı kadar sefer etmektedir. 
AÇIK ARTTIR.~: 

• İnhisarlar idaresi için 6560 adet fırça satın alınacaktır. Pazarlık yannkf 
p:ızarlesi günü soat 2 de idarenin Kahatoştoki levazım ve mübayaat şubesinde 
olacaktır. 

• inhisarlar id:ıresinin Paşnbnhçc f:ıbri k:ısındnki kftı;ir istinat ttuvarı ile fi. 
litre dairesi inşaatı kapnlı zarf usulie eksili meye kanulmuşlur. Keşif bedeli 
16730 lira olan bu eksiltme yarmki pazartesi glinO :oaat 3,30 da idarenin Ka
bnloştaki le\"ozım YC mübayaat şubesinde yapılacaktır. 

Geçen sene bugün ne Oldu? 
•Bu sene de KuJcli lisesinden 500 senç Harbiyeye geçti. 
• lnı;illercye gitmekte olan Türkiye b:ış,·ekill, Parisıe Fran ız baŞ'\-ckilt 

mumun verdiği ziyafette bulundu. 

Sinema ve Tiyatrolar 
lJlffOGT.U 
Türk : La lıabanern, Deli pelro, 

Sora11 : Bildırmcmi~tir 

Melek Se' işliğinıiz zamanlar 
ipek : Mihracenin sözdesi, Ye 

Hint mezıırı 
Sümer : Hilrlirmemiştir 

Alkazar : Ne,·ada. içki kaçal\çılan 
Sakarya Son seyahat. 
Asrl llllllirmemiştir 

Kurtuluş Şanghay, Bay Tekin Af-
rfkada 

1ı;7 '4ı\"HUL 
4lemdar . Tehlikeli a~k . 
t:ak : Arşın mal alan, KamuS-

lu kadın 
lfilll ı\rşın mal :ıJan, Bora 
Vanlı : Hudut kahr:ımıını, lstlk-

Jal fedaileri 
/Jild : Kara altın 
l\ ıWll\OY 
/lale MAi.AKALI KADIN 

Tiyatrolar: 

TURAN TIY ATROSUNDA 
Halk sanatkarı Na • 
~it ve arkadaşları 
:'\liçc Pcnçev varye -
lesi. Gündüz Feda. 
kıir scınici komedi 
dram 5 perde, Ak • 
şam sahra güzeli 
kotncdi a perde •. 
12 mayıs perşembe 
günü akşamı Hami~ 
yet konserini bekle
yiniz. 

lif!JJ)*l!J 
lstanbul Rady osu 
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16 Tnksim stadından naklen Güneş -

Bcşiklaş futbol maçı (l\lilll kümeden), 18, 
30 plıikla dnns musikisi, 19,15 konferans. 
Prof. Salih l\lural (radyo dersleri), 20 Mü 
zeyyen \"C arkadaşları tarafından Türk mu 
slklsi \"e halk şarkıları, 20,45 hava rapo
ru, 20,48 Ömer Rıza tarafından arapca 
söylev, 21 Cemal 1\1\mll ve arkadaşları ta • 
rarından 'filrk musikisi Ye h:ılk şorkılan, 
(saat ayarı), 21,45 orkestra, 22,15 Ajans 
haberleri, 22,30 plıikln sololar, opera Ye o. 
pcrct parçaları, 22,50 son haberler YC er. 
fesi gilnfin programı, 23 son. 

HALK OPERETt 
Pazarletıi Kadıköy Süreyya, Salı l'an. 

saltı Kurtuluş, Çarşamba Deşiktaş Suat 
park Perşembe Bakırköy Miltiyadi sıne-

maJnrında Yeni operet KADl!\"LAD 'N 
Bll\TIM 

* • • 
ı:ı;- ··r.mn SAnl TEK 

Bu gece Lüleliurgaz 
halke,•inde bOyıik 

müsamere. He~·et 

birkaç güne kadar 
lstanbula dönecek -
tir, 
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Amerikaya insan 
kaçıran 

Kaçak insanla 
teşkilit 

nasıl 
dolu bir taqlJare 

l}akalandı ? 
Amerlkaya gnznnce kaçorıtmak 
adam, yakaıDanmak korkusu 

istenen 10 
karşosında 

kaçakcnBar tarafından denize gömüldüler 
~rilsa lııirçoklarının kalbinde bir masal 
mtmlüeti olarak yaıar... Kendi yurt
luıDda muvaffak olmak için zekası, 

paruı aeciyeıi eksik olan birçok insan
lar bir kolavım bularak Amerikaya 
gitmeğe can atar1ar.. Onların naza
rında Amerika yeryıJ.zünün cennetidir. 
Harp olnuyan. ihtilal olmıyan, asker

dir. Her gün insan ka.çakçılarile çar
pışmalar, boğu}malar olur. Daha ge
scn gün yani Nisanın on dokuzunda 
Meksik:ı dududu.rıda Elpaso ina.an ka
çakçılarile polis arasında bir çarpııma 
oldu... Zır'lılı otomobil1erin, mitralyöz
lerin iı: 0 k "'ff~tığr bir çarpııma. netice
de ü~ ölü, iki yaralt.. 

lik mükellefiyeti bulunmıyan bir mcm
JelHt; onda din, mezhep milliyet faxkı 
~ez. Zn bct.:eriksiz, en iş bil
meı: adam bile orada hiç olmazsa ayda _ 
:cso) dolar kazanır. 

Bu hülya ile Avrupadan, Asya.dan 
~frikadan milyonlarca iıKan Amerikayı 
llıoyluyor. Bunların ekserisi bir İiC ya
ramaz serserilerdir. Bu serserilerden 
bizar olan Amerika hükumeti memle
kete yabancı ,diyarlardan akan in.san 
ıelini durdurmak için tedbirler aldı. 

Muhacereti ağır şartlarla tazyik etti, 
~ llUretle herkesin Amerikara gir
mesi imkansız bir hale geldi. 

Fakat bu tiddetli tedbirlere rağmen 
Amerikay.t muhaceret durınadı.. Acık
tan açığa Amerikaya giremiyenler giz
liden gizliye girmeğe başladılar. De
ni..ten, karadan, hatta havadan Amc
rikaya kaçak muhacir ıelmeic başladı. 
l"1d memnuiyeti .aır.alarında nasıl içki 
kaçaks.ılığı için büyük teşlcilAt yapıt
mrı ise bugün d~ Amerlkaya insan ka
srrmak i_çin büyük ve kuvvetli te~kil!t 
yapdmııtır. 

Pai~Suvar muharrirlerinden birisi 
X&nadada dolaşırken bu teşkilatın Ka
nıda şubesinin nasıl çalıştığına dair • 
ctilcbte değer malUmat toplamıştır: 

.ti ;,ıeı·ik.an polisi, in~aıı 'ka(.1.'ıkrı7.arını 

'büyle tal-f Pı cd·yol' 
Kanadada.ki teşkilatın Montereal 

gibi Amerika hududuna yakın ()tan b:i
tün ıehirlerinde şubeleri vardır. Bu 
tehirlerde, bu teşkilata mensup birçok 
adamlar 'harlan, meyhaneleri, uf a.lc 
otelleri mütem.adiyen dobırp dururlar; 
oralarda oturan işsiz ve Amerikaya 
geçmek iıtiyen her milletten adamlarla 
ah'bap olur, sonra gUnUn birinde sorar
lar: 

- Ka~ doların var?? 
Z.Vallrnm bin bir mahrumiyet mu

lrabilinde biriktirdiği ıso, 80, 100 dolan 
varsa derhal memur kendisini şube §e
fine götürür. Orada ona, üzerindeki pa
raıının yansı gibi ufak bir meb1~ğ mu
b&lllnde ~merikaya geçireceklerini 
•ıdederler. 

"A---, ~ ne kadar ucuz diyeceksiniz" 
Clejil mi?? Fakat acele etmeyiniz. Şube 
teiinla bir prtt daha vardır. İtçiye 
lıu pıtı da anlatır: 

- Sade bu kadar değil.. Amerikada 
tKılunduğun müddetçe kazandığın bütü 
paranın yüzde otuzunu bize 'Verecek
ain. 

Zavallı bu tart? da k.tbul eder. Ka
bul..._,_; 
. ---,..pte ne yapacak? Olduğu yer-
de hlta ipiılik muhakkak, bu teklifi 
Jr~utde ise ufatrk bir ümit var ... Hem 
bir defa Amerikaya girdikten sonra 
belki kazancın ·· d 3 m yuz e O unu vermek-
ten kurtulmak için bir çare de bulur. 

Kafasmdan gesen bu düşünceyi an
lamı, gıöi teıkilat ~efi , canlı ve kuv
vetli bir tehdit ile bunun mümkün ol
tnadığınr anlatır: 

- Dikkat et. Sakın bizi aldatmağa 
kalkrşayım deme. Eğer istediğimiz pa· 
tayt göstereceğimiz yere vermezseniz 
ıizin yolsuz olarak Amerikaya girdiği
nizi hükiimete haber veririz. Derhal 
hududun drşarrsır.a atrlırsxmz. 

Bu suretle Amerika.ya giren işçi, bu 
teıkilatın elinde bir oyuncaktan ba§ka 
bir teY değildir. 

Bu kaçakçılrğm önüne geçmek için j 
Amerika bilkUmeti srkı tedbirler alıyor. l 
Fakat bu tedbirlere rağmen bir sen~ 
içerisinde Ame:ikaya kaçak olarak gi
renlerin sayısı 20 binden apğr değil-

Bundan bir gı.in sonra, polis, kaçak 
insan getiren bir tayyarenin Detruva 

!thri civarın.da boş bir sahaya inece
ğini haber alır ... Derhal oraya koşar

lar .. Ta.m vaktinde yetişmişlerdir ... Tay 
yare, henüz yere inmiştir. Polisleri gö· 
rüı1.:e tekrar havalanmak ister. Fakat 
polis Zaremba otomobilini bütün hı

zıyla 9i.İrerek tayyareye çarpar. Tay
yarenin motörü kırılır, içerisindeki 
kaçaklar ve mahacirler yakalanır fakat 
zavallı Zaremba çarpma neticesind~ 

ölür. 

Daha ertesi gün bir tayyare sisten 
yolunu ŞGşrrrr. 1\'Iişigan civarında ye
re iner. Pilot ka5ar. Tayyarenin indi-

ğini haber alan zabıta içerisinde üç İ
talyan mahaciri bulur. Tayyarede bu
lunan k~ğıtlar arastndaki bir plandan, 

Amerika içerisinde şimdiye kadar keş
fettiklerinden başka kaçakçı nakliyatı 

için 15 tayyare meydanı mc .. •.:ut oldu
ğu anlaşılır. 

Bu sahnelerin daha fecileri de yok 
değildir. Gene Nisan içerisinde Ame· 
rikaya kaçak olarak 1 O İtalyan i~çisi 
getirmekte olan bir vapur Amerikan 
torpitoları tarafından takip edilmiş, 

suçlarmm canh delincrini ortadan kal
ciırmak istiyen kaçakçılar zavalh on ki
şiyi denize atm:ıkta bir dakika bile te
reddüt etmemişlerdir. 

Fakat bu felaketler galiba kimsenin 
gözünü korkutmuyor, gene herkes A
merikay:.ı koşuyor ... Amerikaya girmek 
için çabalamak rekorunu kıran Mişel 
Gilholey isminde bir ingilizdir. 

Bu adam henüz on beş yaşında iken, 
terhis edilen Amerikan askerlerini A
merikaya göKiren bir nakliye vapuru
na saklandı, Amerikaya gelince yaka
landı, merrleketine gönderildi. 

Altı ay sonra bir posta vapurile b:r 
yolcu gibi Amerikaya çıkmak istedi. 
Amerihya girmek şertlannı taşımadı
ğından gene geri gönderildi. 

Delikanlr meyus olmadı. On sene 
tam otuz defa d~nizleri aştı. Otuz de-

fasında da Ameri.kaya giremedi. Son 
tC§ebbüsünde yirmi bet yqındaydı. 

Amerika gazet~leri bu tn&:erayı dil
lerine doladılar. Milletler de kadınlara 
benzer, kendileri için yapılan çılgınlık
lardan hoşlanırla.r. Efkar umumiye he· 
yecanlandr. Resmi makamlara biil§vu~ 
ruldu. Fakat kanunun sarahati karıı

sında hiç bir ~ey yapılamadı. Nihayet 
Amerikalı zengin bir dul kadm kanu
nun istediği kefalet ak~ini ver.di. 'Mi· 
1el bugün Amerikada tanınmıt ve mu
vaffakzyet kazanmış bir adamdır. 

Bu feci maceraların bazan gülünç 
tarafları da oluror. Geçenler.de Ame
rikan polisi 30 kaçak insan tırl§ıyan bir 

tayyarenin Düril!t civarında karaya in
diğini haber aldı. Derhal bu noktaya 
polis kuvvetleri gönderdi. Tam saat 
onda ıııklan söndürülmü9 kocaman bir 
otomobil geldi, burada durdu. Polisler 
derhal arabanın etrafını sardılar, fakat 
arabada yalnız genç ve güzel bir kadın 
vardı. Kadma burada ne aradığı sorul
da.Evveli i()yltıınek istemedi. Sonra 

"icvgilimi b!ldiy~ği1Jt'' ldedi. "sevgiliniz 

ne vakit celd.:clc,, sualine ''Gece yarı• 
ımda tayyare ile,. cevabını verdi. Po
lisler ıme beklediler. Tam cece yarm 
bir tayyare yere indi. Polisler koftu
lar. Tayyarede yalnız bir delikanlı var• 

Nede· 

Çünk\f .. ASPtRIN rıeneler, 
den beri her türlü" soğuk•j~ 

li... .... ~ ' 

gınlıklarına ve aQr1fara kar~ 
~ .. "' ~ ..... ,.ro--~ tesiri 1aımaı 'bir ilaç 1' \tftU 

isbat etmiştir. 

A·.s P. i R i N ın~testnn" 
emin --o'ımak tçin ~lüt~~-~ 

sına .dikkat :"~d!~iz. 

EB . {ml!'~·, 

dı. Kim olduğu ve buraya niçin geldi· 

ği soruldu. Delikanh hüviyet o\Udanı• 

nı gösterdi. Hürmete Iayık biT vatan

daş olduğunu isbat ettt. Sonra gelişi

nin &ebe bini anlattı: 

- Burada sevgilimle rı.ndevum var. 

Size iıah e.demiyeceiim buı sebepler 

yüıünden 1nı raııdevu1U bqka bir 
de vereıneıdtm. Kcndi•ba hl1l b 
da ~lmasma hayret edi~ 
Polisler için macerayı anlatmak ve 

z:ür dileınelcten ba§ka yapılacak 

ıey kalmryo:du. Onlar da öyle ya 
lar. 

..J 

\ 
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ıu~!ı.:) u ıbe talcdim cdenılyc !;.lm, bi
le, ismini aöyliyebilirim. 

D'Etyol, hep ayni derin fltkmlrk ve 
hiddet içinde sordu: 

- Kimdir bu?. 
Bunun üzerine Krebiyon ,ağır afır: 
- Berrye! .• 

Dedi ve zeki gözleri büyük bir dik
kat ve israrla muhau.bına dikildi .. 

Bu kelime, Krebiyonun a,i.ıından -ga
yct sade bir 1ekilde çık3n bu bir tek 
kelime, d'Etyolun üzerinde §ayanı hay
:ret bir tesir icra etti. 

Çehresi sapsarıydı ve gözleri kan 
~nağına dönmüştü, birdenbire ıözleri 
canlandr, yanakları derhal pembeleıe • 
rek eski halini aldt .. 

Ve Krebiyon, dudaklarında hep ay
ni tebessianle, kendisinden memnun bir 
ins•n tav:riyle b&§rru u.IW'ken, bu bir 
tek kelime, bu bir tek iıim1e tekrar 
ümidini bulan d'Etyol, Ya,vaıça ve carip 
bir istifhamla tekrar ediyordu: 

- Berrye? .. 

- Polis müdürünün t! kendiıi. 
D'Etyol, ku1~lanna inanmak iste· 

miyormuı gibi tekrarladı: 

- Berrye? Berrye? .. Fakat fU hal. 
de?. 

Krebiyon hiç değipıiyt.n mütebessim 
haliyle: 

- Evet, dedi, ne söylemek istediğini
zi anlıyorum: Uç ıuç ortağmın isimle
rini biliyorsunuz ve pmdi ele bu lıidi
ıerin batlrca lmilinin kim olduğunu 
ögrenmek arzusundasrnıı:. 

D'Etyol, i::Jama mr mahkum edilece
li. yoksa serbest mi bırakılacağı hu. 
ıuımndaki mahkeme ka:rannı bekli}•cn 
bir mahl:um ı;ibi gözler!:ıi kapayarak 
sordu: 

- Kimrlir bu?. 
Krebtvcn, kel>Tf'el•r U2erinde bitb11-

ea israr ederek. 2ğır a~rr crvap verdi: 
- TnJit, takidr edersiniz ki, azizim 

mı5syö, polis müdürü, herkes İçin zah· 

mwt etmek zilletine katlanmaz:. Mösyö 
Berrye ancak büyük §an.iyetler için 
rahatsız olur •• 

Bütün bunlar d'Etyolun kalbini ge
ne bUyUk ümitlerle doldurdu ve bu ü
mitle beraber, ona yeniden emniyet ve 
itimat geldi.. 

Artık bildi~i bu ismi beklerken, bü. 
tün eski gururunu elde etmİ§ bulunu -
yordu ve adeta lmirane bir tavırla sor
du: 

- Bu ~ok bilyilk pbıiyet kimdir? 
Siz bir hayli 5Öyledinlz, m&yö dö Kre
biyon, artık her tcYi bilmeğe hakkım 
var .. 

Krebiyon hiç te kaçanw.&a niyeti ol· 
mad.uulını &öateren bir jest yaptı ve en 
tatlı tavriyle cevap verdi: 

- Bu, kraldır, matya. Bunu size ol. 
dukça açık bir ıekilde ima etmiıtim . 

Bu bmi duymakla beraber inanmak 
iıtemiycn, daha doğrusu ınphe d:Jip 
etmeme&i lhun ıeldiiini bir türlü kes· 
tiremiycn d'Etyol tekrnladı: 

- Kral! .• 

Ve caa büyük bir dikkatle bakan 
Kr~biyon, kendisini toplamt§ olan 
d'Etyolun &elinde, sevinç mi, yoksa 
hayret veya dehıet ifadesi mi bulun -
duğunu iyice anlayamadı. 

Hanri, meseleyi iyice kavrayamayan 
bir adam taVriyle devam etti: 

- Fabt kral ne diye madam d"Et -
yolu kaçırtsın7. 

Krebiyon kısaca cevap .-erdi: 
- Çünlrii ona ifıktır. 
- Kral madam d'Etyola iJık ... Ne 

münasebet canım!.. Vakia jan güzeldir, 
fakat aradaki mes'rıfe o kadar büyük 
ki!. . 

Şair, hikimanc bir tavır Uikmaralc: 
- Kullar da faniler cibi ipk olur. 

lar, dedi, eevgill kralmm, bu hususta, 
tcbrolannrn her hangisinden daha za
yıf olduğunu defalarca if.bat etmittlr. 
Eıasen kral için mesafe ve fark mevzuu 

f·E./~. 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir te 

SunllUkluklardua kurtıılmılJ ve daha genç ve 
ınrtlnmett leVet'linJz değil ml f Agık beyaz tar.e 
bir genç m tenine malik olmak Jsterslnlz de 
mi? Evet derwhılz, bu baalt sa-Dik t.edblrlnl te 
rUhe edlnJa. Her akşam, 11tmıelın evvel 
retctndül TOK.ALON kranbd b)Jınmız, Ba 
mfD terkibinde Vıyana Unhwıdte Profea&il Dr. 
jlkalln culb biti olan w b1tJUk bir itina ne in 
bap edUmıı pnc hayvanlardan lettJıpl ve "Bl 
CEC.:' tabir edilen mUceyreleri canlandıran~\ ce 
ber, mevcuttur. Bu cevher alz uyurken, clld 
besler ve gençleştlrir. tık tatbfkmdaıı itibaren 
si sabah, clldinizfn ne kadar tueı~ ve gençl 
mıı oldufunu ~ 
Hutanelerde 80 • 10 yaŞJarmdakl nAmtara ya 
lan tecrübelerde e hafta Dllıayetbılle bmıJtuklukl 
rm tamamen zail oldufu gtSrlllma,ttlr. 
Gündilz için (yafsız) beyu reııglııdeld a:'OKALO 
kremlnl kullanma Twldblllde. taiıe Jr::rema ve tasf 
ye edllmb 7.eyt.lnyağı mevcut olup bu mı.surları 
mesamata nüfu ile derinliklerde gizlenmfo ft hi 
bir sabunun fhra~ edemedllt gayr:I at madde] 
harloe atarlar. 8tyah benler hemen bybolm' 
Tel'kfbtndeki JrttvvetJehdlrfet ft beyazlatıcı kiyme 

unsurlar 1le, agık mmmab kapatır ve ne gQn aıfmda en cfrkfn 
en sert bir clldl beyazlatıp yumupta. 4:5 • 50 )'Bllarmdald 

ile bir gençı lmm tuellllnJ '" yumup.kbimı ftl'dlil bm>•n•tbcbr. B 
men bu gOııden bir ttıb veya bir vazo TOKALON kremi alınız ve tarif 

diğl veçhile kullanmız. Neticesinden son derece memnun kalacaksmı 

Satılık otomobil 
Esex markalı hususi 928 modeli u 1 yapar. 

kullanılmıı, lacivert rerıkli yeni, manı- Görmek istiyenler Taksim Merkez 
ken dö§eme 4 kt~, tabanca boyalı rajmda Hüseyine müracaat. ,(V.P.24 
dört (4) ~işe benzin ile 140 kilometre 
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--------------------~----~------------------------------------ Ah! .. mösyö, ciddcıı illiiat edı
yorsunuz ..• Kralın, bu çiftliği size biran 
evvel venneısini can ve gönillden temen· 
ni etmekten ba§ka ellinden bir ıey gel
miyor... Esasen ıiz yalnu bu çütlikle 
değil, en bUyk aervet ve ıöhretlere Jl· 
yiksiniz ... 

Buna rağmen bu sözlerin aöylcniş tar 
zmda öyle anlaıılmaz bir m~ var 
cb ki Krebiyon kendi kendine §Öyle di· 
yordu: 

- Eh. Krobiyon, eğer it bu paraya 
kaldiyse, susuzluktan ölmeğe ıimdiden 
hazırlan! .• 

D'Etyol git gide Krebiyonda daha fe 
na bir tesir bıralayordu, buna rafmen 
Şair nuaketini muhafaza ederek hür
metle eğildi ve ıu cevabı verdi: 

- Majestenin istediğimizi en kısa bir 
zamanda vereceğinden emin olabilirsl· 
niz, Mösyö dö Krcbiyon. Şimdilik cn
dan sadece çiftlik istiyoruz. 

Krcbiyon: 
- Şimdilik mi? diye dÜfÜndil. işte 

bir iıtiha ki galiba kolay kolay tatmin 
edilmiyeccktir. Sonra üKelik tıpkı kral 
veya baınazır gibi "biz'' diye Jı:onu§U
yor. Yoksa bu küçük efendi bir §Cyler 
mi ümid cdiyo:-... Doğrusu çok earip .. 

Ve Krebiyon yübek aea1e ilive et
ti: 

- Çütlik, şimdilik iatihfaf eldilecek 
bir §ey değildir ... Sizin gibi zeki ve de
ğerli bir ut meseli bU ne.ıaret maka
mı elde etmekte asJıa geçikmez. 

Bu sözler, öyle bir adelilc, öyle bir 
memnuniyet ve gözlerde öyle bir hay
ranlıkla aöylemnifti ki d'Etyol bunlara 
kanarak cevap verdi. 

- Doğrusu mösyö dö Kreblyon siz 
ileriyi cören zeki bir insansınız ve eğer 
bir gün, edebiyatı bırakıp &iyaıııetlc 

mqıul olmak isteraeni.ı, ben DUir ol
duğum zaman. .• 

D"Etyol, birdenbire, sırnru ele ver- 1 ı 
mekten korkarak ilave etti: 

- nıbil eler, nuır olurum., 

Fakat it itten ıeçmifti.. Krobiyon 
onun ihtiraı düıüncclerini sezerek ken
di kendisine f(>yle dedi: 

- Demek aldanmamqım ! Bu aldam 
nazır olmak iatiyor ve doituau, bunu 
öyle aadc ve kat'i lbir tavırla .q,Jüyol'. 
ki. •• Hayret! Bu emniyet ve itimad ona 
nereden geliyor, ecaba? Eh bana ne? •• 
Ha bu herif olmUJ, ha bafka birisi. 

Fakat. iki muhatabm • i1d dilfmanm 
diyecektik - yekcliierinc eöyledikleri 
bu aözler, fena halde .-yan ve bir tek 
ıifenin bile göninmedili bu eTdcn bir 
an evvel çıkmak iatiycıı Noeniıı canım 
sıkmal& beflamııtL. 

Binaenaleyh. .ziyaretleriııüı asıl hede; 
fini Xreblyon'a hatırlatmak için müda· 
haleyi nrurt ıördil ve bu iti ezdiği 
§Cylere pek aJdJrmayan bir fil "inceli
ği,, ile yaptı .• 

- ]an, diye baıtadr, %avallı küçük 
]anım.. 

Şüphesiz bir dil§ünceai olİn ve bunu 
takip eden Krebiyon, topuliyle onun 
ayağını ezdi ve zavallı Noenin cUmlesi, 
zaptcdemediği bir ntırap çığhfıyle ke· 
sildi. 

Şair de biç bozmadan: 
- Oh 1 Pardon, doetum, dedi, cant· 

nm mı acıttım?• 
PlRsson: 
- Tabii acıttın ya ı .. 
Diye bağırdıysa da pirin cözlerlne 

ıclikilen na.zarlarını ıCSrUnce çabucak 
illve etti: 

- Yani pek fu~ acrtmadmıı:, aev
cili &.tum.. 

D'Etyol da gWilmüyerek: 
- Bir 1ey söylüyordunuz galiba, Pu· 

aaon, dedi .. Kımıudan balmediyordu-
d ğil

. ., 
nuz, e mı .• 

Krelriyon derhal cevap vereli: 
- Zannedenem, btaus, Xadam 

d'Etyolun 81hhatini toracaırtr .. 
D'Etyol, mahzun bir tavır takınarak 

cevap vetldi: · 

- öyle zannediyorum ki ımdam 
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ÇOCUKLARINIZ ÇıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Cocuk Esiqeme .Ku.rumunan 
.,aı..-ıue blr aile k1lt&phaned oıa.. 

rak ba.stırdıl'J tıdzler aerlshıde 
duydotanuz bu eblld.Jğl ba stl· 
zel Te restmll bllJ1lk hlkA7e ldta. 
bı ile doldnrulmuş buluyonız. 

HER AKŞAM 

ESKi AMBASAOöR 
SALONUNDA 

· sene evvel muhterem eehir halkının pek büyük rağbetini kazaıı.an ve 
kere yalnız on bt~ gün için angaje edilen 

RAKS KRALiÇESt 

MELiHA SELMA ve 
• KUıtUr bakanltğı eseri tetkik 

etmiş, Uk okul çafmdakl çocuk. l•••••••••• 
tar ıctn faydalı eser olduğUnu tas. 

SJDJKA ŞAMiYE 
Tel: C3778 

dik etmiştir. 

• Ankara caddesinde Vaklt Kitap 
evinde arayınız: Fiatl 60 kuruf: 
posta lçln' kurut llATe ecllntz. 

MEZHEBi.ER TARiHi 

ALEVİLİK, KIZILBAŞLIK, SÜNNİLİK 
ŞİİLİK NEDİR VE NEDEN ÇIKTI? 

Ziya Sak irin bu kıymetli eseri \·ıkrııııtır Mıtarif Kitnplıırneıindc 5 Kuruıtur. 

Sizi günlerce ıstlrap çekmekten kurtarır 
En fiddetli baf, elit aiTıbrms, 6fii' ııelrten mütevellid wmm 8UıCI T• m:ılm 

keser, ne:zt.;re ıw•i•ıa,.., lıınıkhia brp sıolı ımü..adir. 

BiZANS 
lmperatorlugo 

TARiHi 

..,.Ekzema ve en muannit ctlt yaralanndan knrhılmak için 

AMiN 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz! 

icabında aüzıde 3 b§e almııa,mr. tlllline dikbt: Tlıldiclleriıiclen plqnmız ve 
Nevrozin yerine baıb bir m..cia ftrirterse tic.ldetJe reddediniz. 

ıtullanımz. Binlerce hastayı kurtarmqbr Eczanelf'rılfm iste:vini7. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden! 

Charlts Diehl'ill Dün -re Yarın Ter
cüme Ktllllyatı'nın 86 ncı kitabını teş
kil eden bu l."lymetli eseri, bu ndide 
en salAhiyetli kalemlerden biri olan 
Teruk BıyıklıoiJa taratındoıı dilimize 
çevrilmi' ve ne,redilmi,lir. 208 sayfa 
ve ild kıymetli haritayı ihliu etmek
tedir. Fiyatı (100) kuru,tnn ibarettir. 

lc;tanbnl Beledi\'esi llaııları 
Sinema koltuğu yaptırllacak 
Ankara.da yaptırmakta. olduğumuz ldnema fcin 600-700 koltuk yaptmla· 

ca.ktır. Şeraiti öğrenmek !stiyenlerin 10 gün zarfmda genel merkez muh~ 
müdiirlüğüne müracaat etmeleri. , (2616) 

2sL 

....----------------------------..... --------------------------~~ d'Ety.cl iyidir •. Bir kaç gündür. evde de
iil-· Evde dejil .• Yani .... 

Krebiyon, hay;rct etmi~ cibi ' bağır~ 
dı: 

- Nasıl, §imdiden evde yok mu? ... 
Sizin gibi genç evliler ... Ya balayı?. 

D'Etyol &öyliyeccklerini bulmak için: 
- Ahi Balayı! • 
Dedi ve bir an dil§ünerek devam etti: 
- Heyhat! Zavallr, §Air! Heyll'atf .. 

i\zizim Puasson r .. Siz ikiniz ıde Jaru ee· 
'versiniz .. Beni dinleyin .. Her halde iki
niz de görüyo~unw: ki, büyük bir en
dişe içindeyim.. Demek sizin bir ıey· 
den haberiniz yok, öyle mi? .. Şu halde 
size hakikati söyleyeyim: Bir b.ç gün
dür madam d'Etyol meydanda yok ve 
hen onun nerede olduğu bilmiyoriım ... 
Çılgın bir endişe içindeyim .. Ne yapa
cıağımı bilmiyorum. 

Krcbiyon: 
- Haydi canım! diye düıündü. En

dişen varsa bile, her halde bu endiJeyi 
zevcen tevlit etmiyor •• 

Söyliyecckleri nihayet bulduğu an
laşılan d'Etyol devam etti: 

- Evet, size söylemek şeref ine nail 
olduğum veçhile, madam d'E~lu bir 
türlü ibulrumyor ve bir f elfilcetten kor • 
kuyorum. Ah r Eğer sevgili Janımın 
başına bir felaket gelmi~e, benim ha. 
lim ne olac~?. Bu gülünç ve itiraf e• 
dilmez bir şey olmakla beraber size sa
mimiyetle söyliycbilirim ki, kanını bü
tün mevcudiyetimle çılgınca seviyorum. 
Dedim ya bu benim mevkiimde olan 

bir adam için gülünç bir tcYdir; fakat 
aşk hiç bir §ey dinlemez ve eğer ister
seniz benimle alay edin, mösyö dö 
Krebiyon, · fakat ben karısına ·çılgınca 
aşık olan zavallı bir kocaynn'. · 

Şair, bu uzun ve boJ sözlere ehem. 
miyet verımden, sadece sordu: 

- Demek madam d'Etyol lı:ayboJdu 
'9e ıiz onun ne olduğun bilmiyorsunuz, 
~ylemi?. 

ö'Etyo1, faire ~iklcatle bakıp onun . ı . 1 

dil§üncelerini ke1fetmeie çaliJarak soı::· 
du: 

·-Evet! .. · 
- Bu cidden garip bir Jey.. _ 
- Bütün Parisi · arattrm, fakat en 

küçük bir iz dahi bulamadım. • 
Xrebiyon: 
- Acaba .samimi mi? diye düıünıdü. 

Fakat, biraz evvel. , 
Sonra yüksek ıeıle: · 
- Fakat güzel bir kadın bu tekilde 

kaybolmaz, dedi .. Yoksa bir aık?. 
-Ne demek istiyorsunuz? Canıma

çıkça ıöyleyin: Aık i§lerinde pirler ~ 
yet mütchasmtırla.r l • . 

- Doğrusu madam o kadar ıüze1 .• 
o kadar güzel ki.. ve aııklar öyle cür'et
k~r ve cesur· olurlar ki .. 

D'Etyol, en küçük bir hayret eseri 
dahi göstermeden bağu'dr: 

- Şu halde, size itiraf edeyim mi? 
Ben ıde bunu dil§ündüm .. Evet, Jaının 
kaçrrılmı§ olmasından korkuycrum. 

· - Yal! .. Demek bunu dügündünüz •• 
öyle zannediyorum ki muhterem mös. 
yö, §imdi hakikate yaklaşıyorsunuz. 

D'Etyoı'd~vam etti: 
- Eğer öyle iıc, eğer onu kimin ka· 

çırdığmı bilseydim.: · 
- Ne yapardınız?. 
- Hiç merhamet etmeden onu öldü-

rürdüm .• Her kim olunıa olsun .. ne ka
dar yüksek bil- phsiyet olursa olsun f. 

Krebiyon her zamaruanden ldaha dü
§Unceli kaldı. Hiç bir §Cyi kat'iyyctle 

· ta"srih· etmemekle bCraber, ıüpheler 
içindeydi. Karı1ına çılgınca l1rk oldu.. 
'ğuniı · söyliyeyen bu adamın hareketle· 
rinde, sahtekarlık seziyordu. 

Belki de, bu hissi omı, d'Etyolun ken
disine çok. an~ipatik görünen çehresi 
veriyordu. 
· Her ne' ol~rıa olsun', Krebiyon bir 
şeyler hinediyordu. ·.Fakat ne1 •• Bunu 
kcn'disi de kat'iyyetle bilmlyoıtdu: bu· 
na rağmen gizli bir hiısi kablelvuku 
ona, ihtiyatla hareket etmesi •e sa'kın· 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altma alınan Fert mar· 
kalı ve 2099 plika sayılı taksi otomobili 11·5-938 çarpmba g(lnü Şi~anede tva
nın garajında saat 11 de açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. (2653) 
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--------------------------------------------------~---------ması lazım geldiğini söylüyordu. Bunun 1 
içindiI" ki, pirin bütün hassaları tama. 
miyle uyanıktı; gözüriden ne bir balaJ, 
ne de en küçük bir jest kaçmıyordu. 
D'Etyolun her sözünü derinden !derine 
tahlil ediliyor ve bundan 'bir mina çı
kanyordu. Şair şayanı hayret bir ıo
fukkanlılık ve ıür'ati intikal kuvveti 
cösteriyordu • 

Bu defa, arbk bir §eyler ıöylemek 
lizım ıeJdiğini ve d'Etyolun, ziyaret 
ıcbebinin kendisine izah edilmesini bek
lediğini anladı. Bunun üzerine hiç te
reddüt etmeden mevzua açıkça girdi ve 
ağır bir ıekilde: 

- Şu halde, mösyö, dedi, madam 
d'Etyolun ne .clduğunu size cöylencm 
ne dersiniz?. 

D'Etyol, bu defa sahte olnuyan bir 
hayretle bağırdı: 

- Siz mi? 
- Evet, ben r. • 
- Karımın nerede olduğunu biliyor 

musunuz?. 

- Onun nerede bulunduğunu kat'i. 
yede ıöyliycmem. Çünkü bunu kendim 
de bilmiyorum. Fakat madam d'Etyolun 
nerede gizlendiğini bilmemekle bera
berf, hangi ıehirde bulunduiunu, na
ııl ve kimin tarafından kaçınldığını ıöy· 
liyebilirim. 

- Demek Jan hakikaten kaçırıldı, 
öyle mi?. 

Krebiyon bqiyle müıbet eevap ver
idi ve d'Etyol, isticalle sordu: 

- Fakat kimin tarafından?. 
Krebiyon bir an dü~ündü ve ağır a. 

, ğır cevap verdi: 

- Bu hadise, bir ~ahıiyct namına, 
ıuç crtakları olan üç ki§i tarafmdan 
yapılmı§tır. 

D'Etyol, elini a1nuı4l cötürerek: 
- Rftya görüyorum, dedi.. Bu üç 

ki~inin kim olduklannr biliyor mu~u· 
nuz?. 

K'Tebiyon, müstchzt t>ir tebe1süm1e 

Noeyi elinden tuttu ve hem onu hem 
de kendisini r;östererek f()yle dedi: 

- Size tuç ortaklarından ikisini tak
dim etmekle kesbi §ercf eyelrim .. Fakat 
bu ıuç ortaklanrun ikisi kie, i§in far
landa olnuyarak, gayd §Uurt bir ıe. 
kilde hareket ctmi!lerdir. 

D'Etyol, beyninden vurulmuı gibi~ 
birdenbire ayağa kalkarak, içinde ra. 
hat rahat oturmuı olduğu koltuğu §id .. 
detle iterek devirdi. Karırsmda dura .. 

rak gülümsiyen ve kendisiyle Adeta alay; 
dden bu adamın hangi maksatla böy .. 
le hareket ettiğini cndi~eyle d~U. 

yor-du. 
1 

Kansının kral tarafından kaçmld~ • 
ğına emindi, halbuki timdi hiç bekle • 
nilmcdik başka bir kaçırma hJ.disesi 
kar§nımda bulunuyordu. Fakat neden ? 
Ndden? .. HüJyalannın tahakkuk etti -
ğini dü§ündüğü bir sırada, bir delinin 
jesti önünde hezimete mi uğrayacaktı? 

Filhakika, Krebiyon onda bir deli 
hissi uyandırıyordu. 

D'Etyol'un küçük gözlerinde kor
kunç bir kıvılcım parladı ve eli kama· 
sının kabzesine yap11tr. 

D'Etyol, debıet içinde soluyarak, 
boğazı kurumuı, gözleri döam~ bir 
halde, bir tek kelime söylemeden, bil· 
tün hülyalanru mahvdden bu iki Jciıiye 
bakıyor- ve nerede ise çıldrracağını hiı. 
ıederck, bütün vücudiyle ürperiyordu. 

Bu turada, Krebiyon da, d'Etyolun, 
bu ağrr dil tutukluğu karımmda, hep 
ayni nazikine tavrı ve tebcasümiyle 
§öyle diyordu: 

- Hayret, sizin söz ~öylemenize m1· 
ni oluyor, mösyö, bu besbelli; çünki.1 
aksi takdirde, bana üçüncü suçlunun da 
ismini soraıfdmız. Çünkü rica ederim.. 
Unutmaym ki ben aize, üç kişi birden 
hareket ettiğimizi sSylemqtim .. 

D'Etyol, gayri ihtiyari tekr-..rladı: 
- Uçüncil suçlu? .. 
- Evet, azizim mösyö~ bu üçüncil 


