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Başvekil 

Şefimiz Atatıirkı'Zn evvelki gün Çubuk barajını ziyaretleri esnasında alınmış 
bir resimleri ... 

Antakyada 
Mühim bazı mevkiler askeri 

mıJhafaza altına ahndı 

Şiddet hareketleri 
devam ediyor 

:A_ntakya, 7 (A.A.) - Anadolu ajansı· 
nm hususi muhabiri bildiriyor: 

Antakyada çıkan ''Ycdigün,, gazetesi
nin dünkü arapça nüshasında delege 
Garo ile başkonsolosumuzun Ankaradan 
dönmelerile alakadar olarak idare me
murları arasında mühim değişiklikler 

yapılacağı bildirilmekte idi ve arapça E
lurube gazetesi hemen bir ilave çıkara
rak bu haberi tekzip etmişti. 

Yenigünün bu sabah çıkan türkçe nüs
hasında umumt af ilan edileceği başkon
sol9sun beyanatına atfen, ve Hasan Ceb 
hare ile kaymakamın debrişeceği ve nahi
ye müdürlerinin kfunilen azledileceği 

de istihbaratına atfen bildirilmesi üzeri
ne, Y enigün gazetesi delege Garo tara· 
fmdan kapatılmıştır. 

Delege, arapça Elurube gazetesini de 
kapatmaktadır. 

Yenigün kapatılmakla beraber verdi
ği haberlerin tekzip edilmemesi dikkate 
layıktır. 

Yenigünün yerine yarından itibaren 
imtiyazı evvelden alınmış olan Hatay 
gazetesi çıkacaktır. 

Dün bildirdiğim Aptepe vakasmda ö
len iki jandarmanın Türk oldukları an
laşılmıştır. Bunların kimler tarafrndan 

_... Devamı '.'ı incide 

Hiller askeri manev
ralarda bulundu 

Alman Devlet Reisi bu sabah 
Filoransaya hareket etti 

llltFerTe Uusn7ini Romnda meçhftl asker Obldesi öniinde ... 
~ Yazısı \ : incide 

Belgrat yolunda 
C<aDc!ıD ~c§lyc§lrr 

Bugün· Sof yadan geçti 
Başvekil diljor ki 
"Seyahatimiz günden güne kuvvetlenen 
sarsllmaz Yugoslavya -Türkiye ittifakının, 

yeni bir tezahürü olacaktır.,, 
cceoan ıeayaıroını 

Dünkü 
tetkikleri 

Başbakan Celil Bayar, Dı~ bakan 
doktor Arasla beraber dün gece sa.at 
yrrmi ikide, Semplon eksprese bağlı 

hususi bir vagonla. Belgrada hareket 
etmi31;ir. 
Başbakan vaktin geç olmasına rağ .. 

men garı ve civarnu dolduran kesif 
bir halk yığınının alkışları ve "Ya
şa!,, sesleri ile uğurlanmıştır. 

• • • 
Sirkeci garı bayraklarımızla, cid

den zarif bir tarzda süslenmişti. Saat 
yirmi birden itibaren halk garda bi

W- Devamı '. ' incide 

Çekoslovakya 
Macarları 
Almanlar gibi 

muhtariyet istiyorlar 
Prag, 9 (A.A.) - Macar muhtariyet

çileri şefi Esterhazi, Çek hü.k:Umetine 
bir muhtıra vererek Çekoslovakyadaki 
Südet Alınanları için talep ile himaye 
kanununa mümasil bir bir kanunun Ma
car ekalliyeti için de kabul edilmesini 
talep etmiştir. 

Çin fedai 
kıtal arı 

Pekin ve Tiyençin 
civarında harp 

edlyorJar 
Hanko, 9 (A.A.) - Şaharlı seyyar bir 

Çin kolu Seddi Çini geçmiŞtir. Bu kol 
ljlİmdi Pekinin ancak 35 kilometre şima
li garbisinde ve Pekin - Suiyan demiryo
lu üzerinde bulunan Şangpinge hücum 
etmektedir. 

Resmi Çin menbalanndan verilen bu 
haberlerde diğer bir seyyar Çin kolunun 
Tiençinin ancak 14 kilometre garbında 
ve Tiençin • Pukov demiryolu üzerinde 
bulunan Yangluşinge hücum etmekte 
olduğu ilave olunmaktadır. 
Japonlara göre 
Tokyo, 8 (A.A.), - Japon Domei a

jansından: 
Şanghaydan bildiriliyor: Asken maka

mat tarafından neşredilmiş olan bir teb
liğe nazaran Japon kuvvetleri, dün Sung
hay dem.iryolunun münteha noktası olan 
Haiçeuya 130 kilometre mesafede kain 
Funninge girmişlerdir. 

Başvekil diin gece Sir'keci istasyonunda 

Mille ler cemiyeti 
Habeşistanın ilhakı meselesinde 

ne karar verecek 
Konseyin bugünkü içtimaı 

akşama tehir edildi 
Cenevre, 9 (Hususi) - Milletler Ce

miyeti konseyinin bugünkü küşad cel
sesi saat 17 olarak tesbit ddilmiştir. tık 
karara göre celse saat 11 de açılacak • 
ken sonra bundan vazgeçilmiştir. Sebe
bi, konsey azasımn noktai nazar teati
lerini temin etmektir. 

Bazı mahafil, geçen içtima devresin
de olduğu gibi Haile Selasiyenin bek-

lenmediği halde gelmesine ihtimal verw 
mektedir. · 

Fransız Hariciye Nazırı Bonnet bu. 
gün ve İngiliz Hariciye Nazın Lotıd 

Halifaks, dün bw:ıaya gchni§lerdir. 
Lord Halifaks, dün öğleden evvel 

' A venol ile görüşmüştür. 
Lotid Halifaks, Milletler Cemiyeti a .. 

_. Devamı 1 ı incide 

lspanyol limanlarında 
lngiliz gemileri 

kasden bombalanıyor 
ValAnslyada bulunan lnglllz gemilerinin 

kaptanları bu iddia ile 
hftkftmetlerlne baş vurdular 

Londra, 9 (A.A.) - Valansiya lima· 
nmda demirli bulunan üç İngiliz vapu
runun kaptanları hariciye nezaretine bir 
telgraf göndererek halihazrrda İspanyol 
limanlarında İngiliz vapurlarının kasten 
bombardnnan edilmekte olduğunu bildir
mişler ve meşru bamulelerin tahmil ve 
tahliyesi için her limanda bir bitaraf 

mmtaka tayini için derhal harekete ge-ı 
çilmesini talep etmişlerdir. 

Bir Amerikan petrol 
gemisini takip 
Cebelüttank, 9 (A.A.)' - "Graftan,~ 

torpido muhribi, Cebelüttank açıklamı
da Frankistlerin müsellaJı iki balıkçı ge

_. Devamı /.~· inc!de 
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3l.adi&efec, lifdrl.ec 

Deniz 
ticaretimiz 

ve 

Başbakan 
Yazan : .Nizamettin Nazif 

•Başbakan Bayar, İstanbul da bulun
' duğu iki gün içinde, iki ayrı vesile
den istifade ederek, birbirinden mU
hlın iki meseleye temas etti: 

1 - Denizciliğimiz 

2 - Sıhhatmıız. 
Satın alınan Uç sllepten birini zi

yareti esnMında söylediği nutuk, ik
tidar mevkiinin denizciliğimiz üzerin
de ne esaslı bir dikkat teksif ettiği
ni ve Beylerbeyi sarayında verilmio 
olan tıbbiyeliler balosunda söylediği 
birknç söz de umumi sıhhatmıız Uze
rinde ne istimi tam bir hassasiyet 
mevcut oluduğunu bir daha. tebarüz 
ettirdi. 

Denizciliği mfz etrafrnda söylediği 
sözler, BSJ'bakanın çok dikkatli bir 
inceleme ve çahema neticesinde bu 
pek mUhim lei bUtün buutları ile kav
ramağa muvaffak olduğunu izah et
mektedir. 

Denizciler ve hepimlz buna sevin
meliyiz.. Zira denfz kadar engin ve 
muamması bol bir mevzu olan deniz.. 
elliği ynlnız bir cephesinden, sathi b\r 
görU~le ele almnk bu i§l anlamamak 
demek olurdu ki sonu döner dolaşır, 
ba§aramamaya dayanırdı. Başbakanın 
nutku, denizcilfğimb:l inkişaf ettire 
ettire Hi.yik olduğu makul dereceye ve 
modern techimta ulaştırmak gibi ha
yati bir davamızın ealAhiyetll bir 
havsalaya tevdi edilmiş bulunduğunu 
tamamile izah ve isbat etmiştir. 

Denizciliğimizin inkişaf mı nasıl 
anlıyoruz? 

Dört gemi satm aldık: dört tane 
daha. alacağız, bir düzine, beıı dilzlne 
daha alacağız. Sonra bunlan mum. 
kün mertebe az masrafla ve yine 
mUmkUn mertebe çok gelir temin eder 
tarzda kullanacağız. 

Bu mu maksadımız? 
Hayır! Böyle dar, çfirllk ve sarsnk 

'bir dil§Unce, ancak bu işe kötU esnaf 
hodgAmlığfle gtri§mle guursuz bir fer
di teşebbtlsUn ideali ve kasdi olabili:
di. Türk devleti bu iı;i milli kalkmma
nm hayaU bir unsuru ols.rak ele al
mıg bulunuyor, hiçbir noktayı ihmnl 
etmiyor, mevzuun basit bir detayı gi
bi görülebilecek taraflara da. birer 
ana prensip hllAtl giydiriyor, denizi 
bir kili halinde mlltalea etmek ısrar 
ve isabetini gösteriyor, ve herhangi 
bir merhaleye ulaşırsa ulaasııı mli§
killpesentllğindcn zerre kaybetmiyor; 

- Hayır! Bu da az. Yine az. Bu da 
yetişmez! 

Diyor. 
Geminin dalma daha iyisi, dafma 

aaııa sağlamı, daha genci, daha sürat 
lisi, daha modern ve aııtan yiizünden 
ıbahalı olmayanı. 

Deniz tezhahlanmm kurup diledi
ğimiz randaımanı hcnUz alamnmakta 
bulunduğumuz bu fptidat devrenin da
hi gıan budur. 

Bayarm şu sözleri bu telakkinin 
bir ve!llkasıdır: 

"- Uç gfl::cl vapımcmuzu görU
yoruz. Bıt l:adannın gayri kô/i oı. 
duğumı şiiphc yoktur. Ar~lan
anız yeniden almcıoak ilg vapur için 
Londrada mfl:akcrc yapıyorlar. Ka
botaj 3ervi.sleri için yaptığımız prog 
ram ııeticelcnmi§tir. Bu aydan m .. 
haren ycnı gemi?cr pc11derpcy gcl
meğ~ b~layrıacktır. 11azılan yo144-
dır. Maamafı1ı sipariş'Zerimfa artan 
ihtiya,Çlarımıza yetmiyor. Bıınıın 

m-- Devamı 5 incide 

Büyük laf ettiği için 

Bir ada in şap asını 

Bir iddia ederken, biz: ·· 
- ... kafanu keserim! deriz. 
İddiasında haksız çıkarsa, karşmım:ta

kinin, sözünü tutmasını, kafasını kesme
sini herhalde istiyecek değiliz! Fakat, 
lngilizlcrin bu manada söyledikleri sö
zün tatbikini istemekte herkes kendini 
haklı görebilir. 

Onlar: 
- Falan şey f(>yle olmazsa ppkamı 

yerim! diye iddiaya girişmiye alrşmrslar· 
dır. Geçenlerde, Awstralyada, böyle söz 
verip sonunda, iddiasında yanılınca, §3.P· 
kasını, bir yemek içine doğnyarak yiyen 
birisinden bahsolunmuştu. 

Geçen gün gene böyle §3.pkasmı yeme
ye birisi daha mecbur olmu~. Fakat 
o, ppkasıru resimde g5rllldQğ{l gibi, ısı- ' 
ra mra yemiştir. 
Hadise~: 
Geçen hafta bfiHln !ngı1tere, kral ku· 

pası futbol maçı ite heyecan i~inde idi. 
SJ>Ol'. .sayfanu~ bahsettilbniz gibi, maç, 
iki taraftan hiçbiri bir gol yapmadan bit
mi~. bunun üzerine maç müddeti ıızatıl· 
mıştr. Bu fevkalMe müddetin de bitme
sine bir dakika kalıncaya kadar gene iki 
taraftan hiçbiri gol yapamamıştır. 

İşte o zaman, maçı radyo dinleyicı1eri-

Greta Garbo 
lsveçte 

Rivayete ~Ure orada 
evlenip bir 

müddet k alacak 
Greta Garbo ile Leopold Stokovski 

hiç beklenilmcdikleri bir sırada lsveçe 
gelmişlerdir. 

Evlenecekleri veya evlendikleri söyle
nen Greta Garbo ile Stokovski, İtalya ve 
Fastaki seyahatlerinden sonra, Almanya 
yolu ile lsveçe gelmişler ve Trelleborg 
§ehrine çıkmı~lardır. Oradan kendi oto· 
mobilleri ile Stokholına gelmişlerdir. 

Artistin bu seyahati, evlenmesi ile a
lakalı bulunuyor ve hattA. Stokovski ile 
evlenmek için, annesinin müsaadesini al
maya geldi~i de söyleniyor. 

Greta Garbonun, Stokholmda evlen
dik-ten sonra kocasfle beraber tekrar A
merikaya döneceği sanılmaktadır. Pek 
ihtimal verilmiyen bir rivayete göre, ar
tist ve kocası fsveçte bir iki sene kalacak
lar ve bir çiftlikte y~~yacaklardır. 

llllDIUIMI~ 

1Uıs. qefe 
-- .... t:wı zwww: ~ 

Veni EvDDya 
çeDet>n ı 

E VUYA Çelebinin 17 inci asır son
larında (tahminen 1681 de) öldil

ğUnU tarih kaydediyor. Bu ölümden iki 
buçuk asır sonra, Ercüment Ekrem üsta-
dımız "Evliyayı Cedit,, imzasile ayni 
QslQpta bir seri yazılar yazmıştı. Şimdi 
kendisi Belgradda bulunuyor. Meydanı 
boı bulan bir ar~ımız da fusat bu 
fırsat deyip kendisini bu mevkie inha e-
divermiş; yazılartua ll1 başlığı koyuyor: 
"Yeni Evliya Çelebi tetkikleri,,. 

Vnkra tevazu Babıalide geçer akce de
ğildir; değildir ama biraz insaf! 

m 

Radyo spikeri şapkasını yerkm .... 
ne nakleden spiker, bütün Ingilterede 
maçı radyo ile takip eden milyonlarca 
kişiye şu iddiada bulunuyor: 

- Oyun iki taraf tan hiçbiri gol yapa
madan bitecek. Eğer bir gol atılacak o
lursa ~pkamı yerim! 

Fakat, spiker bunlan söyledikten son
ra. halka, hakemin takımlardan birine 
penaltı verdiğini bildiriyor ve penaltı 

'e!<ilince gene kendisi ilan ediyor: 
- Goll 
MağlQp olan yalnız karşı taraftaki 

~rcular değil, ayni zamanda spikerdir. 
Ertesi günü radyo §İrketi idaresine bir 
çok dinleyiciler müracaat ederek büyfik 
18.f eden spikerin sözünü yerine getinne
sini istiyorlar. Bunun üzerine maçta ka
zanan tarafa nasıl kupa verilmesinde va
at tutulduysa, spiker de söıünQ tuturor 

... ppknsmı yjyorl 
Sözü biltiln tngnizlere karşı verdiği 

için ~ınnn tutuğunu hepsine göstermek 
istiyor ve şapkasını, televizyon önünde 
yiyor~ Birkaç gün evvel radyöda: 

- Cı0l olursa şapkamr yerim! diye et-

Ayağı uğurlu ! 

İngiliz h'2 tst Çörçilin kın Dayana 
Çörçil aktris olarak, babasının ismini 
sahneye sürüklemişti. Bugün de onu bir 
futbol sahasında görüyoruz. Fakat bun
dan babası herhalde memnundur. Çün
kü, Dayana, bir hayır cemiyeti menfa
atine yapılan maçta, uğur getirsin diye, 
topa ilk adımı vuruyor ... 

ffe\ŞSJırli ©U<ç;{Q)Deır 

EVVELCE memleketimizde oldulu 
gibi, Yunanistanda da elôn, aşarı 

lJlçüler kull4nılmaktadır. Yt1nan hüktl
meJi de beynelmilel ölçiile1'.i kabul et
me!f e karar verm~tir. 

Tan gazetesinde bu satırları yazan 
arkadaş. anlaşılan afari ölçülerin beynei 
milel ölçüler, yani metre usulil oldutru

nun farkında değil.. Yunanistan şimdi 
aşari ölçüleri değil, eski usul ölçüleri kul 

lanmaktadır, kabtil edeceği de aşari öl
çQlerdir. Ar§adaşmıız "aşar,, kelimesinin 
eskiliğine bakarak usulü de öyle sanmış 
ama meşhur fıkrada denildiği gibi .. her 
gördüğün akalhyı baban sanma,. kabi
linden her sörillen arapça kelime de eski 
\>ir mefhumu ifade etmez. 

1 aldı! 

tiği vaadi kulaktan ile işitenler, o gQn de 
televizyon basında, spikerin, §apkasını 

atiyetle yediğini gözlerile görOyorlar. 
Fakat, adamın yedi~i §eyin hakikaten 

şapka olduğuna inanan pek yok. ÇünkO, 
sofrada ''yediği., §ey, bir hasır f3pkadzr. 
Fakat, bunun hakikaten hasır oldulunu 
kim isbat edebilir? Acaba şapka şeklinde 
yapıimış kAğıt helvası gibi bir şey değil 
mi? 

Bunu yalnız bir kendisi biliyor, bir de 
televizyon idaresi! 

Tifoya tutulanlar 
sütçüyu dava ediyorlar I 

Geçen sene lstanbulun ve diğer eehlr
lerimizin bazılarında tifo korkunç bir 
salgın halinde hüldlm sürerken İngiltere 
de ayni hastalıktan f ik5.yetçi idi. Hatta 
orada, biztekilere naazran, daha fazla 6-
liiın kaydedilmi§tir. 

Bugün, 1ngilteredeki bir şehirde, tifo 
salgını dolayısile açılan bir dava görfilü
yor. 
Davacılar Alim Hollerton isminde bir 

adam ile kansı, ~an ve bütün ev 
halkıdır. Dava ettikleri de bir sütçü... 

HoJberton mahkemede diyor ki: 
- Bizim bir sütçümüz vardı, hep on· 

dan alırdık. Kalabalık bir aile olduğu. 
muz için, sütçü bizden çok para kazanır. 
dır. Fakat, adamcağız, bu kazanca nan
körlilk etmez, bize her zaman gayet gü. 
zel, saf ve tmezi silt verirdi. 

''Bir gün eve bir rckJ~ getinnlş!cr. 
Bunda, civardaki bir silthanenin kasaba
daki evlere daha ucuz, hem daha iyi 
süt vereceğini bildiriyordu. Bundan baş
ka, bize daha başka kolaylıklar da gös
teriyordu. 

"Bu sfithanenin vaadine kandık ve bi
zim süt~ ile hesabı keserek, oradan alış 
veri' etmeye ba§]adılc. 

"'Fakat. sütlıanenin süta içtiğimiz gün
denberi evde tifo basladı. Çocuklarımız 

b!rcr birer ha talandılar. Allaha çok §Q
kür, içimizden ölen olmadı ama. hastalı
~ı tedavi için yüzlerce lira paramız gitti. 

0 Mademki bizi hasta eden bu sntçü
dilr, Kendisinden davaçıyız ve zarar ıf. 
yan isteriz.,, 

Adam, evdekilerin tifoya içtikleri sQt. 
ten tutulduklarına dair doktordan da bir 
rapor almı§tr. Mahkeme henüı karar 
vt>rmemlş bulunuyor. 

~iilllliilllillia 

IBDır şDşeye 

bDır avı 

B IR sabıkalı, yinni şişe şampanya 
~rru, ve yakalanmış. Mahkeme 

de kendisini 21 ay hapse mahkfun et· 
miş, Dikkat ederseniz cezanın gayet he-

6aph verildiğini anlarsınız. Bu adam 
ıslahı hal edip namusile çalı~ ka
rar verseydi aylık kazancile ayda kaç §İ· 

şe şampanya icebilirdi? Bir §İ§Cden faı 
la mı? Ast~! O halde bir şişe §aınpanya
ya mukabil bir ay hapis gayet münasip 
düşmüş. \ 

6 MAYIS - 1938 

CUMllUIU nrr 
Hatayda seçim 

Y U'NUS Nadı Uatuu me:ıclesinin yeni 
ıa/haıından bahsederek diyor ki: 

.Eter &eçim bütün lılr ac.hılet selAmetlla 
:rapılmazsa mesele hnllolunmamış kalır .. 
Bu ise Prıınsız - Tilrk dostluğunu koJay
lnştırmıız. Atatürk )"ıllı:ı~ı nulkunda HataY, 
işinin Fransız • 'l'ürk do~th$ına mebenk 
taşlı#! Taılfe3lnl göreceğini &öylemişll. 
Henüz vakii iken bu hakikati bir daha hıı· 
tırlatmnk fnydasıı de~ildir. 

Halayda seçime başlanmadan evvel ora. 
da seçime iştirak edecek insanlar cemaat 
itibarile bir nevi nllfus kaydı ıeçlriyor 
Jıır. Halayda Tfirkten ga3Ti olarak muhte
lif ırk ve dinlere mensup cemaatler var. 
dır. Eks,.rlyct olan TilrklQAQ orada bir 
cemaat uyma#a yer yoktur. Biz Halayda 
bir TOrk ekalllyell davası l{ltmilyoruz. 
Muahedeler zaten hakikate de mutabık o
la rak orada Tilrk cokhıtuna esasen kabul 
etmı,ur ve bu çokluk esasında da mahal· 
il ve huıust bir Tilrk idaresinin kurulma.. 
sını zaten kararlaştırmıf bulunuyor. Şim 
diye kadar Hatayda 16rilfegelen pyrlta
lıll gayretler acaba ou Tilrt ekseriyetini 
şüpheye dü~rebillr miyiz diye mQracaat 
olunan blnblr dolambaçlı yoUardan Uerl 
geliyordu. Bu yoldaki gayretler beyhude
dir, muahedcJerJn kabul ve vazlyetln teyit 
eıunı bir hakikati iptal etmeAe imkln yok 
tur. En ıonunda 6yle ıunl bir neticeye biz 
Türkiye cumhuriyeti 'halkı milsaade ede
ıncylz de onun için. 

llugünlerde Hataydı mahalll otoriteye 
teretıllp eden vaılreleriıı ehemmiyet ve 
nezaketi üzerinde nekadar ısrar etsek ye
ridir. Mnh:tll! olorit, yani Fransıı - Surı.. 
ye ve dııJııı doğrusu Fransız idaresi bu· 
ıünlcrde Halayda yapılan işlerde yalnız 

adalet gayesini güden bir htıklmlyet idn
me etmek Te bunun haricinde en ufak 
asaylşslzllae meydan vermemekle Fran· 
sız yilk'.'!ek menfaatlerine de uygun snzet 
bir iş g5rm0ş olocaktır. Böyle yapılmıya
rak llntay meselesinin oaşırtılıp kanştı. 
rılmnk ımrellle başka uırın bir n ticeye, 
yani Türk ('Okluğuna dayanan idareden 
ıayrf bir fekle ı;aıOrOlebileceAI OmfUerl 
tamamile beyhudedir. Tekrar edelim kl 
o takdirde sadece Hatny meselesinin hııl
ledllmcmff, belki konştırılmış olm:mndnn 
ibaret b1r sonunca vnrmış olunu:. O holde 
işe yeniden bnşlamak lAzımgcllr. 

TAN 

Nüfuz mıntakaSl 
ne kelime 

7 alayıı UırlhU Aıııı.dolu alamı bOlttırı

lerindc Romadan aerllmlı bir tcl
t1ra/m lçtnd• ıu aatlrlQ.r oöıd batı11ordu: 

"Ha,.as ajanıı nıubablrlnia b1 bir ınen 
bad&D Öğrcndljlne IÖre diln öjleden IOD• 

ra KapftOJil zi)'areUeripden evvel ya,plık
ları görüşmeler esnıısuicla ?dusollui ile 
HJtlcr pek nazik bir mesele olan Avrupa
nın cenubu oarklslnde İtalyan ve Alman 
niltıu mıntakaları meıelosinl tetkik etml
>'• bafht11ııtlardar.,. 
Ahmıt Hmtn Yalman but1ünkü b01maka. 

leılnde bunu mev%uuba.Ju ederek diyor k:l 
"Nilfuı mıntakası payla~malan ve nü

fuz mücadeleleri ancak boşluklar hakkın
da :rapılır. Balkanlarda yabancı menfaat
ler tarafından doldurulacak boşluklar gö
renlerin, ıörilş kudretinden tamıımlylo 
mahrum olduklanna bQkmetmek caizdir. 

Balkanlar dopdolu Jtlr )'erdir. Burada 
ancak Balkan menfaatleri lclo rer vardır. 
Palkınlan altmış kOsur milyon canlı, lı;U
dntlı, talışkan insan dolduruyor. Balkan 
mlllellerinden her biri, kendisini geri hı. 
Taktıran sebeblert hice kavramıştır. Yıa
bancı milletler hesabına kölelik etmenin 
ve onların iktisadi inklşııfı namınp gerili· 
ije .,., mahrumiyete katlanmanın acılığını 
en derin surette duymuştur. Balkanlılar, 

Balkan Birliainl de böyle dlltmanca dO.. 
tllncelere karoı mOşterek bir ıet diye kur· 
muşlardır, 

IJolkanlarda nnrnı mmtakasından ve 
nnruı mücadelesinden bah~den her ya
bancı millet, Balkan milletlerlnln hepsine 
ve berblrlne tahammül kabul etmez bir 
hakarette bulunmuş olar. Balkan milletle
rindeki i&tlklll aıml ve aevıisl; ne menra
atle ıatın alınır, ne do tazyik ve telkinle 
sarsılablllr. lnıillere, Fransa, Almanya ve 
ltalya hakkında aoruı mınlaka&ı aöın ne 
kadar manaııı •• sülOno iM Balkanlar. 
hakkında da o kadar sülünçtQr. 

TQrk ıiyul •c lkllsadl ialikJAllnden fe
dakArhAa s6ıe aldıracak biç bir lklfsadl 
menraat tasavvur edilemez. Tilrk miUeU, 
btlklAI harbinde tam isllkl41 namını nasıl 
bOtOn vorlığlylo aon hadde kadar ÇJl'Jllf
mıfsa, alyaıl ve iktisadi latiklAllmiıl leh· 
dit eden en küçük bir tehlike kıartııında 
bu ruhta blr mücadeleyi söze almaktan 
hiçbir ınnıan vaıgcçemeylı. Müttefik Bal 
kın milletleri hakkında da ayni iddiada 
bulunmakta tercddOdümQz roktur. 

Balkanlardn nOfuı mıntnkasındon ve 
yabancı nGfuı ınilcadeleslnden b(lhııeden

ler ve Balkanlarda hariçten doldunılnbllc
cek herharuı:t bir ne,.ı boşluk g15renler hem 
kendi kenıUJerlnf aldotmış, hem do nor
mal siy:ısl ve iktisadi münnsebellcrde ken
dileri için faydalı olabilecek bir dostluğu 
boş yere tehlikeye düşürmüş olurlar. , 
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dlayata 
Kolalı 

daic --yaka 
Balzac'tan bir roman tercüme etrr.ck 

istediğimi söyleyince arkadaşlardan 

biri: ''Niçin daln eğlenceli, meraklı 

bir şey seçmedin?,. dedi. Büyük Fran
sız romancısının karileri sıkacağı ka
naatin·de idi ve karilerce beğenilmek 

hakkını, yalnız macera ve polis roman
lanna değilse de, yalnız yeni eserlere 
veriyordu. 

Kendisine lkılzac'm romanlarının me
rakı uyandıran kitablar olduğunu an
latmak istedim. Gerçi bütün Balzac'ı 
okumadım: fakat okuduğum roman. 
ları arasmdb beni sıkan olmadı. Dunu 
arkadaşıma pek kabul ettiremedim. 
Niçin inanmıyordu? Kendisi Balzac'ı 

okuyup da sıkılmış mıyldı? Hayır. O 
halde bu peşin - hüküm nereden geli
yordu?. 

Yalnız Balzac'a karşı değil, geçmiş 
asırların ''büyük,. diye tanılan bütün 
muharrirlerine karşı böyle bir hbsimiz 
var. Bizi "büyük,. sıfatı korkutuyor. 
"Mademki büyük'tür, o halde eserinde 
pek ince veya pek yüksek fikirler var
dır. Anlaşılması güç olur. Onlon o
kurken mütemadiyen düşünmcğc, ince
liği, o yüksekliği kavramak iç.in daimi 
bir dikkat göstermeğe mecbur oluruz, 
eğlenemeyiz!,, diyoruz. Tiyatromuz 
yıllarca Shakespeare'den korktu, onun 
dramlarma, komddialanna yeni mu har. 
rirlerin en apğı eserlerini tercih etti. 
Halbuki Hamlet, Kral Lear pekila se
yircileri ağlattı, onlann merakını uyan
dırdı. 

Doğrusunu istensenü: Sbakespeare 
bizde yepyeni değildir; bir tEıkun me
lodram ve ıulQat kumpanyalan yıllar
ca evvel de .cnun bazı dramlannı oyna
mııılardır Ancak eserin adını garib bir 
hale sokarlar, Shakcspeare'in olduğu. 
nu söylemezlerdi. Halle onlan pekili 
eğlene eğlene seyrederdi. (''eğlenmek,, 
derken zevk lduymağx kasdediyon:m, 
yani hem gülmek, hem de eğlenmek, 
basılı alaka ile takib etmek). 
. Melodram veya tultlat kumpanya -
lmda bo2ulmuş dramı hoşlanarak l!:CY· 

rcden, daha ciddi bir temsilde gene o e
serden u1<dacağtnr anıyor. ÇfinkU 
Shakespearc'in, büyük pirin adım du
yunca, l:endisine hemen bir ağır - lba§lı. 

lık geliyor, sanki gayet yüksek ve ga
yet sert h!r ''kolalı yaka,, takıyor. O 
''.kolalı yaka., dan sıkılıyor, Shakee
peare'den 'biliyor. 

''Büyük,, kliye tanınmı§ §Clirleri, mu· 
harrirleri de sadelikle, oolkda öyle 
ince ve yüksek §eyler aramadan oku
yalmı, hiç sıkmazlar. Ömrümde oku
duğum kitablann en eğlencelisi Ho
meros'un lliada'ıı oldu dersem hiç de 
mübalağa etmiş olmam. (Bittabi aslını 
değil, fransızca tercümesini okudum. 
Homerosu sıkıntılı bulanlar Le conte 
<ic Lisle'in ağır, hayli tadsız ten:Umele. 
rini okuyanlardır: bir ide Vtlctor Be· 
rard tercilmesine balan, insanm oku· 
duk~ okuyacağı gelir.)" 

Karilerimden Balzac'ın romanını da 
herhangi bir aşk hikiycsini okuduktan 
zamanki eğlenmek, heyecan duymak 
itimadı ile okumalarını rica clderim, 
çilnkü o heyecanlı, halecanlı bir a§k 
hikayesidir. ''Kolalı yaka,, istiycn ağır 
eserlerden değildir. Nnıllah ATAÇ 

Sllmer Bank 
imtihanla memur 

alıyor 
Sümer.bank, her sene olduğu gibi 

bu sene de lise ve ticaret mekteplerin 
den mezun gençleri bankacılık tekniği 
.ve sanayi hareketlerinde idareci ola
!'ak yetiştirmek üzere bankaya almar 
'ğa karar vermi§tir. 

Bunun için banka elli genç almak 
ilzere bilyUk bir imtihan açmaktadır. 
l'mtihanlar bu ayın yirmi beşinde İs
tanbul ve Ankarada ayni zamant!a JO.· 
pıı:ıcaktır 

Silmerbank gerek banka merkez ffU· 
belerinde, gerekse bankaya bağlı mü
esseselerde çıılıetınlacak bu gençlere 
maaş miktarı tayin etmemektedir. 
Banka bunlara muvaffakiyeUc.rine gö
re ve §imdiye kadar tatbik edilip de 
nıuvaff ak netice veren usul merinden 
maaş verecektir. Bu suretle gençler 
gösterecekleri mesaiye göre bankada 
ilk maaı hadlerini tayin etmiş ola
caklardır. Banka bu gençlerden en la
Yik olanlannı bilfıhare ihtisas yapma
ları için Avnıpaya. gönderecektir. 

Mallt.po Askeri lisesinde yeni mewn lann diploma tevzii ~ncrasimi dıi11 yapıl mı§lır. Diin gruplar halinde neşrettiğimiz mezunların geçit resmi1ıdm 
soma iyi derece alanlarm miikôfatları ve rilmiş, spor gösterileri yapılmıştır. Rcısim lcrimiz bu merasimden iki intıboı tesbit ediyor. 

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

[ ~ IE IHI ii I~ I[) IE VIE IMllEIMlllEl~IE ll lE ] 
Ordu kıyafet nizamnamesinde 
bazı değişiklikler yapıldı 
~ubay rütbe ve isimlerinde değişik li k ler 

yapllmasına .dair karar da bugünJerde çıkacak 
Bakanlar Heyeti, crdu kıyafet nizam

namesinde bazı değişiklikler yapmış ve 
bazı maddeleri kaldırarak nizamname· 
ye yeniden bazı hükümler ilive etmiş

tir. Bu hükümlere göre öemiryolu, 
tank, zırhlı otomobil, motosiklet, mc
tör subayları hangi sınıfa verilmişlerne 
o sınıfın rengini kullanacaklar ve ren. 
gin üzerine i~etlerini koyacaklardır. 

Kimya taburunda olanlar mavi çuha 
Uzerine sarı madeni yanan sis mermi$i 
koyacaklıardır. 

Harp hükümlerinin cari olduğu res
men ilan edilen ve yahut Bakanlnr Hey
etince çarpışmaları gerektirecek hare
ketlerde bulunduğu kararla§tınlan mın- · 
takalarda yaralananlar, yaralanmada 

yararlıktan vesikalandırmak ıartiyle, 

kollarına yara işareti genişliğinin yarı 

genişliğinde yara işareti tak:ıcaklardır. 

Harbiye okulu talebesinden bava er

nıfım ayrılmı~ olanlar yakalanna ko
yu mavi çuha üzerin/de bir küçük çift 

kanad işareti takacaklardır. Bunun 

gibi muhabere ve demiryol talobeleri 

lsantbul telef on 
santrah 

Genlşletllere k 
takviye ediliyor 

Telef on idaresi bir taraftan Şişlide 
iki bin abonelik bir yeni telefon san
tralı vücuda. getirir ve Beyoğlu san
tralmı takviye ederken bir taraftan 

da İstanbul kısmı ecbckesinin de kud
retinden fazla yilklü bir hale geldiği
ni nazarı dikkate alarak Tahtakalcde 

bulunan telefon idaresi binasını geniş 
letmeğe ve burada en modern şekilde 
bir santral vücuda getirmeğe karar 
vermiştir. 

Nafia Vekftleti Tahtaka.ledeki bina. 
nın genişletilmesi ve burada yeİıi te-

sisat vücuda getirilmesi için tahsisat 
vermiştir. Ancak, binanın etrafında 

bulunan üç arsanın istimlaki üzere

rinde anlaşılamadığmdan kanuni hak
lara dayanarak yapılan talep üzerine 
daimi encümen bu arsaların menafii 
umumiyeye hadim işlerde kullanmak 
Uzere istimlakine ve bedelinin banka
ya konulmasına. karar vermiştir. 

Bu kararın verilmesinden sonra top 
rak tesviyesi derhal yapılarak bura
larda. inşaata başlanacak ve lstanbul 

tarafı ~bekesi kuvvetlcndirılecektir. 

Telef on idaresi bugün İstanbul ta
rafında bazr mıntakalarda yeniden 

bir tek abone dahi kabul edemiyecck 

vaziyette bulunmaktadır. Bu yilzden 
müracaatlar reddolunmaktadır. 

Yeni tesisatla Beyoğlu gibi İstan
bul tarafı da uzun seneler kifayet ede
cek kadar takviye edilmiş olacaktır. 

de subaylarda olduğu gibi yakalarına 

§Ua ve lokomotif işareti takacaklardır. 

Subayların rütbe ve 
isimlerinde deği şiklik 

Subay rütbe ve isimlerinde bazı de
ğişiklikler yapılmasına dair olan kanun 
projesi, kamutay milli müdafaa encü· 
meninden geçerek ruznameye alınmış-. 
tır. Hükumet, mucip sebepler Jayihasrn. 
da, yarsub3ylar 891, 2771, 3278 sayılı 
kanun hükün~lcrine göre subay rütbe 
haklannı haiz, bundan !dolayı subay 
yardımcısı manasına gelen yarsubay 
tabirinin bu rütbe sahipleri için kulla -
nılmzısı hatalı görülmekte olduğundan, 
maa§ ve diğer haklarda bir deği§İklik 

tazammun etmemek ~rtiyle teğmen 

tabirinin üstteğmene, asteğmen tabiri
nin de asteğmene tahviliyle bu yanlış
lığın düzeltilmesinin muvafık olacağı
nı tasrih· etmektedir. 

Proje aynen ıudur: 

Madde, 1 - 2771 sayılı 'kanunun 
2 inci maddesi aşağt-Oaki gibi değiştiril
miıtir: 

ER: İhtiyaçları devlet tarafından 

deruhte ve temin olunan rütbesiz as. 
kerdir. 

Onbaşı, çavuş. üstçavuş, baş9<•'1ltŞ. 

başgedikli bu rütbeleri haiz olan asker
lerdir. Onbaşıdan maadasına erbaş de
nir. Bunlardan hususi kanunla mükel -
le!iyetlerinden fazla hiımet deruhte e
ldenlere gedikli denilir. 

Erat, Erden başgcdikliye kadar olan 
askerlerdir. 

Subay: Hususi kanunlara göre or
duya intisap eden yarsube:ıylardan Ma. 
reşala kadar askeri rütbeyi haiz olan 
askerlerdir. 

Orduda rütbe sırası a~ağıda yazılı· 
dır: 

Eı-ba§)ar: 

Onba§ı, çavuş, üstçavuş, batçavuş, 

başgedikli. 

A11ubaylar: 
Asteğmen, teğmen, fü.ttc_ğmen, yüz-

başı. 

O•tsubaylar: 
Binba§ı, yarbay, albay, 
Generaller: 
Tuğgeneral, Tümgcnerol, Korgene -

ral, Orgeneral, Mareşal. 
Amh-allar: 

Tuğamfral, Tümamiral, Koramıraı, 
Oramiral, Büyükamiral. 

Hususi kanuna göre kt3emi ihraz e
den yüzbaşılara ( Onyüzbatr) ve bir 
t ugaya kumanda eden albaylara da 
Tuğbay deniUr. 

Askeri memur: Hususi kanuna göre 
1iubaybra muadil ve hususi bir silsile 
ve kıyafet taşıyan askerdir. 

Madde 2 - Bu rütbe isimlerinin bu
lunduğu kanunlarda da takım komu _ 
tanlığı isimleri yukarıda olduğu gibi 1 

ldeğiştirilir.,. 

Kısa hizmete tabi olarak silah altına 
alınanlardan memur olanlara, yedeksu
bay okulundan çıkarak yarsubay rütbe
siyle kıt'aya iltihaktan tarihinden iti
baren mensup o~uklarr dairelerdeki 
maaşlarının tam olarak verilmesi lazrm
dır. Bu maaşlar haiz oldukları rütbe 
maa~l.Zırından az olduğu takdirde, yal
nız aradaki farkın vekalet bütc;esinden 
tediyesi icap eder. 

Buna rağmen, bu gibilere bazı kıta. 
!arca yarsubaylık maaşının verildiği 

oolaşılmış ve vekalet tarafından bu hu· 
gusta tamim gönderilmiştir. Tamimde, 
verilmiş olan yarsubaylrk m~aşlarının 
eşhas zimmetleri hesabına alınarak tah
gil edilmesi ve bu gibilere verilen mq 
miktannr gösteren cetvellerin vekalete 
gönderilmesi de istenmektedir • 

Konserve fiatlarını 
indirmek • • • 

ıçın ••• 
Fabrikacılar, teneke kutuların 

gümrükten istisna 
edilmesini istiyorlar 

Konserve fabrikatörleri, memleke-1 ya mal olması teşkil etmektedir. Fil
timizdc konserve fiyatlarını indirmek hakika bir konserve kutusu yedi ku
ve bir taraftan da sürlimü arttırmak ruşa. mal olmaktadır. Bunun da amili 
için hükumete mühim bir teklifte bu- tenekeden alınan gümrük resminin 
lunmuşlardır. Bir taraftan hayatı yilksek oluşudur. Konserveciler eğer 
ucuzlatmak prensiplerine uygun olan, yalnız konserve sanayiinde kullanılan 
diğer taraftan konserve istihlakinin tenekeler sanayi ham maddesi addedi
artmn.silc bahkcılığnnıza, sebze ve lcrck muafen ithal edilirse konserve 
meyve istihsaline faydalı olacağı gö- fiyatlarının birdenbire beş kuruş bir· 
rülen bu teklif ehemmiyetle nazan den ucuzlayacağını söylemektedirler. 
dikkate alınmıştır. Konserve fiyatlarmm bugün birinci 

Teklif şudur: Konserve fiyatlarının kaliteleri yirmi kuruştan satılmakta
bugün yüksek oluşunun başlıca sebe- dır. Bu şekil kabul edilirse sebze kon
bini konserve kutularının çok baha.Jr- servelerini on beş kuruşa almak ka.bll 

........................... 
ir'üır!K askeırDIJllDlfil 

mlYızesn 
Hava güzel, işim yok, Ahırkapı sahil

lerinde bir sevdiğimi aradım bulamadım. 
Haber'e gelirken, yağmurun günlerden· 
beri paslandırdığı asabımı sessizlikle 
temizlemek için Ayasofya · arkasından, 
üçüncü Ahmet ~~esi yanından, Babı 

hfirnayundan geçerek Soğukçcşmeye in
mek istedim. 

Askeri müze civarında önüme bir illc
mektep çıktı. Esmer ve biraz yorgunca 
görünen genç bir öğretmenin arkasında 

CMy cıvıl çocuklar, Aya lrini kilisesine 
saparlarken, kulağıma bir ses geldi.: 

- Bizi hani Askeri müzeye götürecek
tiniz bay öğretmen?! 

Dalgınlıkla kafamı birdenbire çarpmış 
gibi durdum. Evinde dedelerinin, baba
sının, bürilk kardeşlerinin cenk destan

larını dinliyen, Plevneden kalma kanlı 
gömlek, Çanakkaleden gelme kanlı bir 
kabalak, Sakaryadan hatıra bir istiklal 

rnadalyesi, günleri geldikçe kendisine sev 
gili ölülerin mübarek emanetleri gibi 
gösterilen bu çocuk, Türk askerinin mü
zesine götürülürken nasıl bir yapıya gi
receğini düşünmüştü? 

Kılıcının ucu ile dünyanın üzerinde 
yollar açmış, ayağım bastığı yerde bir 
medeniyet ocağı kurmuş. tarihi güneşin 

ışığına benziyen Türk askerinin müze
si, bir Aya Irini kilisesi olamaz. Aya J. 
rini, eskiden olduğu gibi, Türk askeri
nin eşyasına anbarlık edemez. Türk as
kerinin müzesi, değil lstanbulun, bütün 
Türkiyenin en büyük, en muhteşem hem 
beton da değil, baştanbaşa mermer bir 
yapı olmalıdır. Cephesi, merdivenleri, 
salonları, tarihinin kahramanlarını ve 
zaferlerini temsil eden heykeller ka-

bartmalarla tezyin edilmis, içinde her 
zaferin bir salonu bulunan ve kendisi de 
modem yapının bir nefisesi olan bir as
keri miizc, Türk askerinin hakkı değildir 
de, yeryüzünde kimin haklndır? 

Bugün bir Asken müzemiz vardır di
yemeyiz. Kostantin tarafından atılan, 

532 de Nika ihtil~linde yandıktan sonra 
Jüstinyen tarafından yeniden yapılan, 

740 yıllarına doğru esaslı bir tamir gö
ren Aya lrini kilisesi, zaferden zafere 
koşmu5 Türk askerinin ayağı tozunun 
bile teşhirine lfiyık yapı değildir. 

Türk askerinin müzesi, Türkiye cum
huriyetinin hükOmet merkezinde, Harp 
akademisinin karşısında bir abide ola
caktır. Atatürkün, Fatihin, Timurun, 
Cengizin, Attilanm .heykelleri arasından 
geçerek bu abidenin ta ortasında "Meh· 
rnetçjğin., timsali önünde diz çökerken: 

Yedi kandilli Siireyya'yı uzatsam şu
radan; 

Sen btı 8vizcnin altıtıda bürünmilş; 
kanına. 

Uzanırken, gece mehtabı getirsem ya .. 
nına, 

Türbedarın gibi t8 fecre kadar beklet
sem; 

Gündüzii.n fecri le at.1izcni lebriz etsem; 
Tüllencn mağribi, ak§amları sarsam 

yarana ... 
Yine bir şey yapabildim diyemem 

hatırana! 
Demeliyiz. 

Reşat Ekrem KOÇU 

olacaktır ki bu fiyatların yilzde yirmi 
beş ucuzlaması demektir. Teklif al~
kadar makamlarca tetkik edilmekte -

dir. 
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l<,.'Jo..ı!ub : 
• \'E!'\IC.4.:\11 ,.e Azapkapı:mıdukl Sokul

lu Mehmetpaşa camilerinin esaslı bir su· 
rette tamirine karar verilmiştir. Diğer bir 
çok camiler de tamir görecektir. 

• YENl polis nlıamnameslne göre, ka
çakçılık maınunlarının, ynbnncı memle· 
ketlerden kaçanların, Türk tahil:retinden 
çıkarılanların .. e hüviyetini lslı:ıt edemi. 
yenlerin parmnk izleri olınacoktır. 

• üN1VEl1SİTEde yabancı dil derııleri· 
nln yaıılı imtihanları bitmi,tir. İmtihana 
giren 863 toleberlen 816 ~' mııvaCfak ol 
mu,tur. 

• YÜKSEK ticarel mektebinin :yhhk ge. 
ıintisı pazar günü yapılacaktır. 

• SANAT okulları serı;ıi~i ]{) mayısta An
karada açılacaktır. Sergiye HÖnderilen 
eserler arasında Dökümhane atölyesinin 
"düşkünlere }arclım 11 merbumunu canlan· 
dıran güezl bir heykeli de vardır. 

• DAHILfYE vekfileti, hayalın uruzlatıl. 
ması için bl·lrdlyclerin tedbir almal:ırı 

hususunda ı;önderıiiği bir lam imde hrın· 
!arda ekmekl~rln el Ye ııyakla yoğurulma
sına nihayet ,·crilme~ini ve ekmek f:ıbri

kalarının J.unılmat011na çalışılmasını bil
dirmektedir. 

• GEÇENLERDE tel<>iı lcclıi1afımn, hl'v 
nelmilel bir nnlaşma mur:ibinc-e hııziranda 
«Jeıtlştlrilmesi lôr,ımgelmektedir. Yeni A
letler memleket dahilinde ~·apılaraktır. 

• fSTAXRt.;L erkek Ii'lcsi Ycşilny ı.tenc;-

ler birliği tarafından dün lise .konfcran$ 
sn!onunda bir müsarnerp nrilml~fir. 

• GALATASARAY lisesi talebelerinin 
resim sergisi diln açılmıştır. Sergide iki 
yilz elli parça resim bulunmaktaır. 

• EDEBiYAT fakültesi talebesi dün Hey· 
beliadoya bir gezinti yapmıştır. Haydar. 
paşa lisesi talebesi de 300 kişilik bir ka· 
file halinde Jımite gitmiştir. 

• BALKAN memleketleri arasındaki ti. 
cart nakliyatın bu memleketler vapurları 
tarafından yapılması hakklnda Terilen ka
rarın tathikıılına :rakında bnşlanacaktır. 

Rir Yugoslav vapura ilk olarak, Pireden 
limammıı:a gelecek, Köstenceye gidecek 
ve ı:renP ayni yolla dönt<'ektir. 

• SÜT ve ı;ütlü gtda maddeleri satan. 
!arın belt'diycrlen müsarı<le almaları lazım 
~eJccektir. nu hususta bir tallmntname ha 
zır]anmt!>hr. 

* FLORYA hattında hazirandan itibaren 
tatbik edilcc-ek yeni tarifeye göre, öğleye 
kııdar her yanm ~:ı:ıtte, öğleden sonra da 
45 dakikada bir tren kalkacaktır. 

* Devlet ,ıemiryolları, nakil ücretlerini 
kcnrlileri veren nrılu<l:ı rütbei haiz as 
keri şahıslarla erha.,lnrclan üçte bir hilet 
ilmühaberi ımımamağa karar ''ermi~tir. 

* nevo~lıı h:ılke,·iıırle '.'>'arın ~a:ıt. 18,30 
d:ı profesiir Srkip larafıncfnn "Yeni Türk 
kadını ,.e ruhi rnün:ısehelleri me~elcsi,. 
mevıuttnda bir konfer'H•s ~rrilccektir. 

Başvekil bugün 
sofyadan geçti 

_.. Ba~lara/ı 1 incide 
rikineğe başlamış ve yirmi bir bu
çukta. muzıka ile selam bölüğil peron 
kenarında mevki almıştır. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı, Korge
neral Salih, general Halis şehrimiz.. 
de bulunan bazr saylavlar, emniyet 
direktörü Salih, şehir ve vilayet er
k8.nı, İtalyan bUyü.k elçisi ile garın 
merasim dairesi erkenden dolmuştu. 

Yugoslavya elçisi ve İstanbul b&.§ 
konsolosu ve Yugoslavya elçiliğine ve 
.Konsolosluğuna. mensup memurların 
tamamı, Yunan, Romen, Sovyet, İn
giliz sefaretlerine mensup büyük rüt
beli diplomatlar, Balkan devletleri 
a.jans mümessilleri, Yunan, Bulgar, 
Yugoslav ve Romen gazeteleri ile İs
tanbul Ye Beyoğlu gazetelerinin mü
dürleri, ba~muharrirleri, muhabirler, 
Avrupa gazetelerinden birçoğunun 
muhabirleri, fotoğrafçılar ve muhtelif 
bankalar müdUr ve mensupları hep bu 
salonda toplanmışlardı. 

Başbakanla zevcesi, gelini bayan 
ve doktor Aras ona. çeyrek kala Sir
keciye geldiler. Vali Muhiddin Ustün
dağ, Trakya genel müfettişi general 

Kazan Dirik, üçüncü genel müfettiş 
Tahsin Uzer, Dış bakanlık daire mü
'dilrlerinden Cevad, Başbakanlık hu
susi kalem mUdürü Baki, Dış bakan
lık hususi kalem müdUrü Refik Amir 
kendisine refakat ediyorlardı. 
Başbakan seyahate çıkışından çok 

memnun gözüküyordu. l{endisine ih
tisasları sorulunca. kısaca dedi ki: 

- Birkaç gün evvel dost bir mem
leketten dönmüştüm, tekrar dost bir 
memlekete doğru hareket ediyorum. 
Belgrada, Yugoslav milletini takdir 
eden ve muhabbetle bağlı olan bir 
müttefik milletin ferdi ve müttefik 
devletin mümessili olarak gidiyorum, 
orada bu hislerimize ayni hararetle 
mukabele edilmekte olduğu herkesin 
malflmu:dur. 

Başvekil Ceıaı Bayar hareketinden 
evvel Avala ajansının muhabirini ka
bul ederek şu beyanatta bulunmuştur; 

••- Müttefik memleketin mümtaz 
devlet adamı, Başvekil Stoyadinoviçin 
çok mücamelekarane olan ziyaretini 
iade etmek maksadile arkadaşım Dr. 
Aras ile Yugoslavyaya gitmekle bil
hassa bahtiyarım . 

Men:.leketinize, bütün dost ve müt
tefik millete .şefim AtatürkUn ve bü
tün Türk milletinin dostane ve mus
lihane selamını götürmeğe gidiyorum. 

Doktor Aras ile beraber naibi hü
kumet prens Pola tekrimatımızı arz. 
edeceğimizden ve krallığın niyabet 
meclisinin ekselans azaları ile tanışa
cağnruzdan dolayı daha şimdiden mah 
zuziyet duymaktayım. 

Şefim Atatlirk ile olan biraderane 
dostluğu Balkan antantımızın bir te-
meltaşmı te~kil eden, dostluğumuzun 

ve ittif akımızm esası olan kahraman 
kralın liyakatli varisi kral Piyerin 
memleketine gitmekte ne derece me
sut olduğumu size söylememe hacet 
yoktur. 

Sizin vesatetinizle bütün asil Yugos 
lav milletine en muslihane selamları
mı gönreiyoruın.,. 

• • • 
Bundan sonra Başbakan ıperasim 

dairesinden perona çıkmış ve muzıka 
set!nı havasını çalarken askeri teftiı 
ctmiğ bermutat; 

- Sağol! 
Sesleri, halkın alkışların& karışmt§

tır. 

Tren tam saat onda hareket etmiş
tir. Başbakan ile Dışbakana Trakya 
umum müfettiş I<azım Dirik hududa 
kadar refakat edecektir. 
Başbakan bugün Sofya istasyonun

da ağlebi ihtimal Baevekil Köse 1va
nof ile kısa bir mülakatta bulunacak
tır. 

Heyetimiz gece saat onda Bel-
gradda olacaktır. N. N. 

Başv~kilin dünkü gezintileri 
Başvekil Celfil Bayar, Hariciye Ve

kilimiz Rüştü Aras ve İstanbul valisi 
Muhiddin Üstündağla şehirde yaptık
ları otomobil gezintisi esnasında. bil
hassa 1stanbulun imar planı ile al~ka
dar olmuş ve bu hususta Üstündağ
dan izahat almıştır. 

Beyoğlu tarafında yapılan ge::dnti
de, Ce!Al Bayar bilhassa Taksim stad
yomu yerinde yapılacak olan daimt 

sergi binası meselcsile alakadar olmuş 
ve Muhiddin Üstündağ ile bu mesele
yi uzun uzadıya göriişmüştür . 

Prost planına göre Taksim stadyo. 
munu çevreliyen tütün depoları, Ford 
acentası, elektrik sergisi, kahveler ve 

diğer binalarm istimlaki için 500 bin 
lira kadar bir para sarfedilecektir. 
Yalnız bu adaya sahip bulunan şirket 
binaları daha evvel yıktırıp arsaları 
satışa çıkaracak olursa kıymetler da
ha fazla artacağından istimlak işinin 
biran evvel yapılması belediyeye da
ha ucuza mal olacaktır. 

Anadolu ajansına beyanat 
Başvekil Celal Bayar Anadolu ajan 

sına §U beyanatta bulun.mu§tur: 
"-- Balkanlı şimal müttefikimiz 

Yugoslavyanın büyük devlet adamı 
Başvekil doktor Stoyadinoviçin kıy
metli hatıraları zihnimizde menkuş 

olan ziyaretini iade etmek Uzere Hıtri 
ciye Vekili Dr. Arasla beraber bu 

ak§&m Belgrada. hareket ediyorum. 
Dost ve müttefik memlekete şefimiz 

Atatürklln ve Türkiyenin candan sev
gi ve sclfunlarmı götUrmek benim 
i1:in cidden büyük bir saadettir. Yu
goslavya tahtmm çok değerli naibi 1 
altes prens Pola saygila.rnnızı sun· 

_.,. Ba§faraf ı 1 incide 
öldürüldükleri henüz meçhUldür. 

Bu vakadanberi yeni mühim bir hA.di
se kaydedilmemiştir. 

Dal, kır ova gözün erişebildiği yere 
kadar, gökün suların ağaçların kızıl ge- j 
lincik tarlalarile yeşil buğday sahaları

nın renklediği ve şimdi Türkten başka 

unsurlarla meskQn olan bazı köylerin bi
le en zarif Türk isimlerilc çağrıldığı bu 
güzel Türk ülkesinde nisbi ve forse bir 
sükQn hükilm sürmektedir. 

Bununla beraber tazyik hareketlerinin 
doğurduğu heyecan ve sabırsızlık. mah
süs bir şekilde görülmekte ve TTOrk a
ley,htarlarmın bazı kimselerin sil~hlan
drkları ısrarla söylenmektedir . 
Zabıta , ~Ifıh taşınmasına kar~t şiddet

li bir mücadele açmış görünüror. Şeh:r 
ve köy kapılarından giren ve çıkan:a:ın 
üstleri aranmaktadır. Şehrin mühım ua
zr mevkileri müfrezelerle tutulmuştur. 

Bu münasebetle bazr şiddet harekettu i 
haber verilmektedir. 

Türkler. hükClmetin alaca~ı tedbirleri 
heyecanla fakat. silinin ve \'al~arla bekle
mektedir. 

Amerika Cumhur 
Reisi çarlestonda 
Çarleston (Cenubi Karolin) 9 (A.A.)' 

- Ruzvelt "Filadelfiya., kruvazörü ile 
buraya gelmiştir. 

Müşarünileyh, Karaib denizinde bu 
kruvazör içinde bir hafta jstirahat et-

miştir. Ruzvelt, trenle Vaşingtona gide
cek ve bugiin oraya varacaktır. 

Arşidük Ottoouo 
kardeşine ihtar 

Viyana, 9 (A.A.)' - "Havas ajansı 

muhabirinden: 

Askeri mektebe devam etmekte olduğu 
sırada devletin k0Ueksiyonu11a ait bir 
takım şeyleri çalmış olmakla itham edi
len Feliks dö Habsburg hakkmda bir ih
tar müzekkeresi çıkanlrnı~tır. Mumai
leyh At'§idük Ottonun kardeşidir. 

Rosyada beyaz ayı 
vurmak yasak 

Moskova, 9 (A.A.) - Hükfunet me
murları, bey:ız ayı avcılığım menetmiş

lerdir. Beyaz ayı itlaf ma iki halde mü

saade edilmiştir: Ayının hücumuna ma
ruz kalmak, kutup seyyahlarının taze ete 
ihtiyacı olmaları .. 

Beyaz ayıların kutup okyanusunun 
cenup kısımlanm tedrici surette terkede· 
rek şimale doğru muhaceret etmekte ol· 
duklan görülmüştür. 

mak fırsatım bulmaktan çok sevini
yorum. 

Memlekctlerimizi birbirine bağla,. 

yan çok sağlam ve samimi dostluk ve 
ittifak mUnasebatı içinde inkişaf eden 
siyaset muayyen ve mukarrer hattı 

hareketimizin ruşanesidir. Balkan an-

tantı müttefikimiz Yugoslavyanın da
hil olduğu Küçük antantın son içtima 
eden konseyi mukarreratmm geçenler 
de Ankarada toplanan Balkan antan
tı konseyinin mukarreratına ne dere
ce uyduğu göz önünde tutulacak olur-

sa iki memleketin siyasetlerinin ne 
kadar hemahenk olduğu bir defa daha. 
görülmüş olur. Bu seferki seyahatimiz 
çok enteresan ve anlaşma yolunda bir 

çok memleketlerin sarf ettikleri faali
yet ve teati ettikleri ziyaretler zama
nına tesadüf ediyor. Tabiatile Hari
ciye Vekilimizle Belgratta bulunduğu

nıuz müddet zarfında müttefikimiz 
Yugoslavyanın çok kıymetli hüktimet 
şefi dostumuz M. Stoyadinoviçle mü

teamil usulümüz veçhile dünya ahva
lini bir kere gözden geçireceğiz, bu da 
ziyaretimize ayrıca bir kıymet ver
mektedir. 

Daima ahenktar yürüyen siyaseti
mizde memleketlcrimizin refah ve sa
adetini 3alkanlarda sulh ve mesai 
teşrikini ve alelumum konışuianmızla 
dostça geçinmekte görmekle yanılma
dığımızı senelerdenberi devam ede. 
gelmekte olan vakayi çok beliğ olarak 
isbat etmiş bulunmaktadır. 

Bu seyahatimiz de günden gUne 
kuvvetlenen sarsılmaz Yugoslavya -
Türkiye dostluk ve ittifakının yeni 
bir tezahUrU olacağını kaydetmekle 
çok bahtiyarım.,, ' 

f • • , ... . ' • • ' ( .. • ~ • • ~ •• , 

Bu akşam SA K A R VA Sinemasınd 
SINCLAIR LEWIS'in mC!hur romanından iktibas edilen 

KIRKLIK KADIN 
MARY ASTOR • RUTH CHA TTERTON ve WALTER HUSTON 

tarafından fevkalade bir tarzda temsil e:lilen asri vekayii mu.savvar olan 
Fransızca sözlü gayet güzel bir film 

İlaveten: PARAMOUNT JURNAL. Yerlerinizi ovvelden aldrrmız. 
Telefon: 41341 

Filisfinde arapların 
silah deposu 

meydana çıkarıldı 
Kudüs, 8 (A.A.) - Filistinin merke

zinde birçok müsademeler olmuştur. Bu 
havalide askeri kıtaat, müsellah çetelere 
karşı harekata dP.vam etmektedirler. 

Karkur yakınında birçok tethişçiler, 

askeri kıtalarla yapmış oldukları bir mO 
sademe esnasında yaralanmışlardır. 

Nablusta iki bomba atrlmıştrr. 
Tulukerim mıntakasında mühim bir 

silah deposu meydana çıkarılmıştır. 

Milletler Cemiyeti 
~ Baştarafı 1 incide 

zasından olan devletlerin Habe§istan 
futühatmı tannnak hususundaki ser -
bestileri meselesi hakkında mezkfir ce
miyet konseyinin bu içtimz- devresinde 
ta.kip edeceği usule dair muhtelif ecnebi 
devletler mümessilleri ile görüşmil§tilr. 

Lord Halifaks 14 mümessilden yedi· 
si ile görüJmÜJ olup mü§ô.verelerine de 
vam etmektedir. Lord. Litvinof ile ~e 
görüşecektir. 

Dün akpm Lord Halifake, konseyin 
halen bilfül reisi olan A:venol ile ak§aın 
yemeğini yemiştir. 

Konsey toplantısının cuma akşamı 

veya en çok cumartesiye kadar temdit 
olunacağı tahmin edilmektedir. 

Bir gazetecinin iddiası 
Peşril ismindeki bir Fransız gaze

tecisi Habcşistanda İtalyanlara kar§ı 

h5.1ıi çarpışmakta olan laıbilelerin çete 
. muharebelerini takip etmiş ve gördü&:. 

terini İngilizce "Deyli Herald,, gazete
sinde neşre başlamıştır. 

Muharrir yazısına §Öyle başlıyor: 
"Avrupa diplomatları Habe~istıınm 

İtalyan tarafından (fethini) taramak 
üzere iken ben, 1ta1}'3nlara karşı Ha
beşleri takip ettim. 

''Avrup?I şunu göz: önünde bulurıJdur
malıdrr ki, müstakil bir Habeşistan bu
lunduğu gibi Habeşistanda harp tc 

mevcuttur. Bu müstakil hükumetin 
merkezi Gor'dur, hükumeti vardır, or. 
dusu vardır . ., 

Gazeteci, Habeşistanda, mücadele e
den bu ordu ile ber,bcr bulunlduğunu, 
İtalyan kuvvetlerinden bir çoğunun 

mağlubiyetini gördüğünü söylüyor. An. 
!attığına göre, Italyan askerlerine kar-

şı çarpışan mıntaka, Habeşistaınn ce· 
nubu garbisi ve cenubudur. Bilh-resa 

cenuptaki Dolo ve Mega şehirlerinin bu 
lunduğu mxntakada daimi bir çete mu
harebesi olmaktadır. 

Mega'dan ıdaha garba doğru 

ise İtalyan askerleri gidememi§ • 

]erdi ve oranın şimalı garbisine dü~en 

Bako ve daha yukarda Gor şehirlerinin 
bulunduğu mmtaka tamamen mtista • 
kildir. 

Çete muharebeleri ccreyıt>n eden mın
taka üzerinde İtalyan tayyareleri hem 

ba ve zehirli gaz atmaktadır. Gazete
ci anlatıyor: 

"Gahna nehri kıyılarında idik. Sa

at on bir vcırdı. Birden bire tayyare ses
leri işitildi. 

·•uzaktan, altı İtalyan tayyaresi gö. 
rünmüştü. Habeşler öğrcnmi~ler: Tay· 

yare geldiğini görünce dağkmn tepesi
ne çıkıyorlar. Dağın zirvesine yaklaı

t!ğnruz sırada tayyareler bomba atma-

Kendi calışmasile istikbalini temin 
etmek istiyen üç Türk bayanı ıa.zım
dır. 

1 - Taliplerin biri orta, biri lise, 
üçüncüsü de yüksek tahsıl görmüş ol-
masr. 

2 - Yaşları yirmi ile kırk arasın
da bulunması şarttır. 

ğa başladıiar. Bunlar zehirli ga.ı bom. 
balan delil, fakat çok şilddetli patlıyan 
bombalardı. 

"Tayyareler çok yüksekten uçtuklan 
için attıkları bomOOlar hedefe isabet e
demiyordu. Bombalar bizden bir kaç 
yüz metre uzağa düşmüştü. Bazısı da· 
ğa, bazısı vadiye isabet etmişti. 

''Atılan bombaların hepsi 50 kotlar· 
dı. Fakat hiç birimiz yaralanrr.amıştuc. 
Sonra tayyareler çekildiler, gittiler. Biz 
de dağdan inldik ve dört tane yanıdan
mış geyik bulduk. Bunlarla öğle ye • 
meğimizi temin ettik.,. 

ispanyadaki 
lngiliz gemileri 

_... Baş tarafı 1 incide 
misi tarafından takip ediln'ıekte olan "Re 
fast,. adındaki petrol gemisinin } ardımı

\ na koşmu5tur. 

"Refast,., kapalı zarflarla verilmiş olan 
emirleri hamil olduğu halde hareket et
mişti. Yolda Frankistlerin takibine ma
ruz kalmıştır. Fakat "Grafton .. görünür 
görünmez balıkçı gemileri istikametleri
ni değiştirmişler ve Septeye gitmişlerdir. 

"Rcfast,. "Mantuket Şiyef,. adındaki 

Amerikan petrol gemisinin yeni adıdır. 
Bu vapur ikincikanunda Frankistler ta
rafından zaptedilmiş ve Palmada birkaç 
giln ahkonduktan sonra Amerika hüktl
metinin teşebbüsü üzerine brrak1lmr~tı. 

Vefat 
Erzurum eşrafından Yahya bey 

oğullarından ve esbak polis müdüri
yet' umıımiyesi heyeti teftişiye reisi, 
gazetemiz mürettiplerinden Talat, Ça
nakkale- deniz kumandanlığında baş

gedikli Necdet ve Bıın:a kaplıcaları 

amba.r memuru Fikret Tihanın baba
sı Mehmet Kemal Tihan bugün \efat 
etmiştir. Cenazesi yarın öğle na.mazı
nı müteakip Ruemlihisarmdaki ailesi 
makberesine defnedilecektir. 

Allah rahmet eylesin. 

Yeni Neşriyat: 

Genelik 
Bu isi.11de bir fikir ve sanat ga

zetesinin çıkaca~rnı öğrendik. Şimdi
lik on beş günde bir çıkacak olan ga
zete, ilk sayısını 10 mayısta verecek
tir. 

Birinci planda fikir ve sana.t ııaha· 
sınıfa umumiyetle gen~ neslin dUı;ıün
ceierine tercüman olmak iddiasında 
bulunan mecmuaya muvaf!akiyet di· 
leriz . 
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9 KAYIS - 1938 

HABER'ln zabıta romanı 

düşmüştü. 
uçuracağım bir haberle 

Karnaval tuzağa 
Şarliye 

basfıracaktım hepsini yatta 
-22-

Burcıda Onesima'yr, kaptan Slani'yi, 1 
tayfa Malezyalı Joeyi tanıdım. Bay 
Karnaval ve ben ide dahil olduğum hal
de tam yedi kiti ediyorduk. Maliıpio bir 
kapıyı açarak saate baktı ve: 

davet ettirmeğc vesile olacağım.. Lord 
hi~ bir ıeyin farkına vaımuyacak ve ıizi 
behemehal yemece çağıracak. 

Fakat, bardaki son hidiscden ııocrua 
Lord Seamor beni yatına eokar mıydı? 

- Arkadaılar, vakit ıeldi ! 
Dedi. 

"Neşeli haydutlar,, 
Altı kitı, yan odaya seçtiler. Bura

da benim mukadderatım mevzuu bah. 
aolacaıktı. İtiraf etmeliyim ki. deh§Ctli 
bir yürek çarpıntısiyle titriyordum. 

Bir milddet aonra, kapı açıldı. Ma
Ieqalı tayfa, bir bat iıaretiyle beni ça
iırdı. 

Burası, her tarafı beyu alçılı, pence
resi tavanda bulunan bir yereli. Elek
trik 11mbasiyle aydınlatmak icap edi
yordu •.• 

Haydutların karıısında oturan, der. 
hal düğmeye basarak elektriği söndür
dü .. Ve maskesini çıkararak kınnuı bir 
ampulle aydınlatılan yazı makinesinde 
bir §eyler yazmafa batladı .• 

Bay Karnaval, bir kerecik olıun, dö
nüp yüzüme bakmadan mütenuA;Jiyen 
makineıi ile metıuldil.. 

Biraz sonra, üfıdı makineden çıka
rarak yat kaptanı Slani'ye uzattı. Ka~ 
tan cıikkatle bunu okudu. Baıını salla
mak suretiyle taavip etti~ini anlatt.. 

Kağıt Onesimanın eline ıeçti. Ve en 
nihayet bana ıelcli. Bütün gözler üzeri. 
nıe çevrildi •. Çok tükür ki ellerim tit
remiyordu. Büyük bir dikkat aarfiylc, 
)'a•lantan okudum ı 

"Yeni azamızm numarası 7 olacU, 
bugünden itibaren faailyete ıeçecek • 
tir. 3 numara (bu, kaptan Slami olsa 
cerekti) §Öyle bir emir almıştır: s. v. 
ve M. (Yani Bay Lord) bugün uat y,.. 
nmda öğle yemeğini yatta yeyecektir. 
7 numar~ limanda, bir tesa,füf §eklin· 
de onlara görünecek ve kendisini yata 
davet ettirmeğe uğrapcaktır. Kokteyl
ler 5 numara tarafından dağıtılacaktır. 
7 numara 3 numaranın emrinde olacak. 
tır. Ve, bir kuvvet teıkil edebilmeleri 
için 6 ve 5 numaraların yardımlarını 
bekliyeceklerdir. İnsan öldürmek 
kat'iyyen memnudur. 2 numara (Ya
ni Onesima Kar) yatın bir noktasından 
bütün harekatı idace edecektir. Bu itler 
bqarıldıktan sonra, 2 numara 308 e 

telefon ed~rek Bay Bravn ismiyle beni 
arayacaktır. Eğer bir it bapnnafa mu
vaffak olamazsak, üzülmeğe değmez. 
Lordun yeğeni elbet bizi güzel sesiyle 
eğlendirir ve tasamızı giderir. " 

Sevincimi belli etmemek ıçin kendimi 
güç tutuyordum. Bay Kırnaıvalın, ten
•ibiyle odadan ayrıldım. Onlar hila 
konuşuyorlardı. 

Bay Karnaval tuzağa clüımüttü. 
§arliye uçuracagım bir haberle, hepsini 
yatta bastıracaktım. 

Fakat her ıeyden evvel zavallı Mur. 
yeli kurtarmalıydım. Derhal harekete 
ıeçmek lizımdı .• Arilbam otelin önün
de ıduruyordu. Atladım ve makineyi it· 
lettim .• 

- Ey, genç çocuk .. Bir aniye dur 1 
Diye bir ıe. duydum .. Durdum. Bu, 

Joe idi: 
- O kadar aceleci olma, diycrdu, 

diğer arkadaşlan da beklemek mecbu
riyetindeyiz. Hep beraber, kardeı gibi, 
emin bir vaziyette ıidelim .. 

•• .y. 

Bay Kaı·naval bütün tedbirleri almıt· 
tı. Hepimiz Lol'd Sumoru bekliyorduk. 
Malezyalı tayfa yata girmiıti. Onesima 
nhtıında bir noktaya yaılanıruı ıüneş. 
liyordu.. 

Kaptan Slami benimle konuıuyordu : 
- lıte böyle Dıizim.. Ben burada 

llrda bclderkeıa sizinle karfilapmı bu· 
hmacap.. Evveke ıöz aflnalığımı.z 
oldulu l~n sizinle konupcafız.. Tam 
bu sırada lord gelecek.. Sizi gemiye 

Birdenbire Penclopenin kuvvetli 
klaklonunu !duyduk. Otomobili daktilo 
idare ediyordu. İlk önce Vaıing indi. 
Sonra, Lord Seamor .. 

Şeytan adam, ağzını bir kant açan 
bir gülüJle üzerime geliyordu. 

- Ne tesadUf, diyordu. tyi ki size 
rastladım .. Bupn yemeğimizi yatta yi
yonız .. Bizi kınnusımz değil mi?. 

Cevabımı beklemeden koluma girdi .. 
Biraz sonra (inciler anaıı) nın üze

rindeydik. 
Lot1d Seamor aalona inmiıti. Beni 

de yanına çağmyordu. 
Bu, kendisiyle bt'§beta konuımakh· 

ğıma bir fırsattı. Tahta merdivenleri 
sür'atle indim. 

(Devamı var) 

3ladisetu, lilütlu 

Deniz 
ticaretimiz 

ve 

Başbakan 
_.. Ba~tarafı 2 incide 

'9in yenide11 il~ u.yük g~ tn• 
§OM i9'n aiJ>anı vcrilmi§tir. Diğer 
-.i.ç büyük gemt içtn de ~e'ler 
devam etmektedir. Milli ihtiyaçla 
deniz nakliyatını ayni awiyede gö
türmek az'im ve kcrarmaayız .. 1Ui1ı,, 

Demek ki doymuyoruz. Uç gemi da,. 

ha almak üzereyiz, ısmarlanan ve ıs
marlanmak üzere bulunan diğer altı 

gemi ile ticaret filomuzu en az 50 bin 
ton daha kabartmı3 olacağız. 

Burada denizci gözün~ vuracak bir 
nokta var: 

"Niçin eski şilepleri alıyoruz?,. di
yenler bulunabilir. 

Bu davanın izahı kolaydır. Zira, 
birçok yerlere, bu yıl, taşkın nakliyat 
yapmağa mecburuz. Faraza. yalnız 

Fransaya gönderilecek kömür ihracat 
tonajımızı bu yıl 100 bin ton artırı
yor. Yeni ailep ısmarlasak zamanında 
yeti3miyecek; yabancı gemilerle nak
liyat yapmağa mecbur olacağız ve üç 
yıl içinde vereceğimiz navlun, hiç 
şUpheslz, aldığımız bu gemilerin fı

yatlanndan a~ağı olmayacak; demek 
ki bu gemileri Uç yıl kullansak yine 
khdayız. Zira kendi kaptanlarnnız ve 
kendi mUrettebatımızla idare edilecek 
leri için, hiç olmazsa uzun seferlere 
alııkın denizci kadromuzu bir hayli 
geni§letebileceğiz. Kaldı ki bu gemi
lerden en yaşlısı dahi henüz 17 yıllık
tır. Binaenaleyh söylenecek söz yok
tur. 

Ticaret deniz kadromuzun tecrübe 
ve terbiyesine temu edince Başbaka
nın, son nutku ile denizcilerimize yap
miş olduğu gUzel vaadi tebarüz ettir
memek hata olur. Başbakan demiştir 
ki: 

"- TürTc denizciliğini temsil 
eden iManlar:n uatanscverliğin 
intınıyo1·u:. ÇünkU bu i§i milli bi 
me8ele olarak ele rilacakla.r ve bi
ıim arzularımızı yerin getirmek 
için milli bir izzeti ne/ıs meselesi 
halinde uğra§<JOOk'lardır. Gayret bir 
taraflı olmaz. Bıı gayreti telif et
mek ue '14yik oüluğu ueçhile hima
ye t1tnwtk Mam için bir oo.zifedir.,, 

• 
Bu sözler .Türk denizcisini, yıltar

danberi bekledifi gilnUn geldiğine 

HABER - Abam poetua 1 

lberDüQü vatPaDnm 
istatistik qenel direktörlüiünün 

rakamlarından çi.kan· ders ... 
Mesleksizliğin ve thtlsassızlığın oiMbetslz derecesi 
cidden korkuo~tur; mümkün olduğu kadar sllratle 
"Millet lhtlsns kursları,, açmak U\zımdır 

Geçenlerde, fstanbul gazetelerinden V azan ma yazma seferberliği yaptıysak. tıp-
birinde, sosyal ve ekonomik bahisle- Ş ki '-!! .l''lıı ..ıt •• kı oyle bir de is öğretme seferberliği 
re ara. sıra. temas etmek itiyadında 8 p ~ W IMl IWI UZ yapmak mrluğu karşısındayız. Hele 
olan bir muharrir, "Biran evvel bir istatıstik genel direktörlüğünün Trak 
iş borsası kurmak lüzumunu., ileriye böyle sôzler dinledim ve bunun bizim ya istati tik yıllığına şöyle bir göz 
sürmü§tü. Ne bu isteğinde, ne de or- cemiyette tam bir hakikat olduğunu attıktan sonra ben, şahsen bu sefer
taya attığı fikri izah eCişinde müsbet da muhtelif vesi! lerle bizzat mlışa- berliğe en kestirme yoldan ve en kı
hiçbir fevkaladelik yoktu. Bil~kis iş hede ettim. Gayet balapervaz bir dil- sa zamanda azami gayretle başlamak 
borsasının kurulmasına lilzwnundan le ıhtısaslarından bahsctmi§ birçok lazım gelclığine, adam akıllı inanını§ 
fazla ehemmiyet verir gibi gözükmek işçiler gördiım ki, istedikleri yüksek bulunuyorum. Zira mesleksizlik ve 
le, bence, hataya dU§mU§ oluyordu. ücreti aldıkları halde deruhte ettık- ıhtisassızlığm bu nisbetsiz derecesi 
Zira i§ bonıasile bi%im memlekette leri iısi ba§aramamaktadırlar. cidden korkunçtur. 
hallolunacak mühim meseleler olmasa Sebep? Haydi şu istatistiğe hep beraber 
gerek. Zira ya intisap iddia ettikleri sanat g5z gezdirelim: 

Haydi, iş borsasmı kurduk diye- ları hiç bilmemektedirler, yahut sa- Kırklareli vilayetimizde 95,498 i 
lim. Böyle bir borsa ne yapar? natlarınm bir hayli acemisidirler. erkek, 77,199 u kadın olmak üzere. 

1 - İ§sizlikle mücadele eder. Acemi olup da deha iddia eden bir 172,697 vatandaş yaşıyor. Bunlardan 
2 - İşle sermaye arumda hayırlı işçinin, hiç bir iş bilmediğini kemali 26,260 erkek ile 47,832 kadının, yani 

bir mutavuaıt rom oynar. 74,452 sinin "mesleksiz. mesleği meç-
ı saffetle itiraf eden bir .. müstahdem .. 

3 - § ücretlerinde ameleden gele- bul veya gayri muayyen., olduğu res-
cek ''ihtiklr,, temayüllerine ve serma- den çok daha zararlı olduğunu söyle- men sabit. 
yede ~lirecek "Jnaafıız,. lığa dikkat mek doğru olur. Hele eserlerini kollek Tekirdağ vilayetimizde 100,191 i 
eder. tif çalı§tna ile, daha doğrusu birbiri- erkek, 94,061 1 kadın olmak üzere 

Vesaire vesaire .. Fakat bu tefkilAt
tan istenecek en mühim it. mutlaka 
işsizlik belası karvıamda faal olabil
mesidir. 

Eh.. Bizde işsizlik var mı ki, böyle 
mUhim bir belaya bu teıki!Attan me
det umalım? 

~ ..,.ı~ kökltı bir 
surette tetkik etmemlt olanlar, bu su
ale, IUpbeelz ,tereddUtans töyle cevap 
vereceklerdir: 

- Tabii var. Olmasa it aaatlerinde 
kahvelerde bu kadar adam oturur 
mu? 

Fakat bir parça. hakikatlere temas 
etmiş olanlar bunun aksini iddia ede
ceklerdir. 

- Hayır.. - diyeceklerdir - bizde 
igsizlik değil, iıJ bilmemezlik vardır; 

işçisizlik vardır. İpiı.lik muayyen bir 
işin ehli olan insanın, çalışma arzula
rına rağmen, her kapıya bq vurması
na rağmen i§ bulamamasına verilen 
addır. Bizde vaziyet ula böyle değil
dir. Bilakis sermaye, kapı kapı dola
§JP işçi ara.mal ta ve çok defa bula· 
mamaktadır. Hele mütehass11 işçi par 
makla göeterilecek derecede azdır. 

Ben de bu kanaatte olanlardanım. 
Muhtelif endüstri mUeseeselerini ida
re edenlerle yaptığım temaalarda hep 

inandaabilir. Uf ak bir kısmı zor ve 
ölUmlil deniz tecrübelerinin çocuğu 
ve büyük yığını en çeıiUl ve kavra
nılması güç bilgilerin mütehassısı 

olan Türk ticaret denlzcllerf, bult gö.-
rUılil, satht duygulu armatör tarafın· 
dan çok berbat earltarla istismar edi
le edile. cahili.ne ve kötü idare edil
dikleri için tutunamam11, gelip geçici 
kalm13 ferdt tefebbüalerin birinden 
diğerine devredile edile canlarmdan 
bezmieler ve adeta sa.natlarmdan tik
sinir bir hale gelmi§lerdi. Başbaka· 

nm, bu mtihim işe sarıldığı gUn, ayak 
üstünde bir deniz ticaret kadrosu bu
labilmesi, TUrk denizcisinin denir.den 
ayrılmamak için gösterdiği harikula· 
de tahammülden, TUrk denizlerine 
bağlılıktan, vatanseverlikten ve bu 
uğurdaki feragatten başka bir şeye 
hamledilemez. 
Başbakan, Türk deni7.cileriıtln f era

gat ve vatanseverliğine gösterdiği iti
madın ula tekzip edilmfyeceğinf, eJ. 
bette bilerek konuımuştur. Tutaca
ğından emin olduğumuz vaadi l!e 
Türk ticaret den.bciliğine feragatin 
de mUkMatıa ka111lanabndiğ1nl izah 
eden ilk misal olacaktır. 

Niwwttin NAZiF 

ne ekli çalışmalarla meydana getiren 
müesseselerde balıscttiğim neviden 
acemi işçiler pek berbat bir rol oynar 
lar. Deruhte ettikleri jşi zamanında 

ve tam olarak başaramamaları bütün 

müesseseyi adeta felce uğratır. 

Hem bu ciheti uzun uzadıya izaha 
ne 111.zwn var? Her yen! fabrika aç
mafa karar verdiğimiz zaman, A vnı
paya bir sUrü adam göndermiyor 
muyuz? 

Niçin gönderiyoruz bu adamları? 
Öğrensinler diye .. 
Eh.. Demek ki bllmiyorlar. 
Maalesef bu hal bizim birçok iş bö-

lümlerimizde böyledir. Kendi mesle
ğim olan gazeteciliği de bundan istis
na etmiyorum. 

Serbest hayatta birçok işlerimiz, 
bu i§lcrin elifini bilmiyenlerle ılöndü-
rillilr sanılmaktadır. Biz, bir zaman
lar milJet mekteplerini açıp nasıl oku. 

Kıiçüle kızların ho11ma gidecek bir 
elbise. Ayn renklerde ve çok çizgili 
bir kum01tan yapılm~tır. Blflz sadı 
'" açık renktedir. Blazun üzerinde
ıi dül,,,eler mavidir. 

194,252 vatandaş yaşıyor. Bunlardan 
31.901 erkekle, 60,707 kadımn, yani 
tam 92,608 vatandaşın "meslela!iz, 
mesleği meçlıul veya gayri muayyen 
olduğu,, resmen sabit. 

Çanakkale vilayetimime 222,792 
vatandaş yaşıyor. bu yekfuıun 113,235 
i mesleksiz. 

Edime vilAyetJmizde 184,840 va
tandaş yaşıyor, bu yek<mun 92,0Cl i 
rnesleksiz. 

Yani §u dört vilayetimizde 7'74,581 
ki5i yaşıyor ve bunun 272,296 sı mes
leksiz veya mesleği gayri muayyen,, 
vatandaşlardır. 

Acaba "mesleksiz., le "mesleği gay
ri muayyen,, arasında bir fark var 
mıdır? 

Şüphesiz vardır. Fakat bu fark ce
miyetin lehine değil tamamile aleyhi
nedir. Bunlar hiçbir aey bılmeden her 
kapıya. baş vurup her isten anladıkla.
rmı iddia. eden bir takmı betbahtlar
dır ki hem iş piyasasında zaman za
man ücret kırmak hatasını gösterir
ler, hem de kendilerini kullanmak fe
laketine uğrayan ie sahiplerini zarara 
sokarlar. Ve böylelikle çalışma ahen
gimizi aksatırlar bozarlar. 

Bt asrm medent bir camiasında bu 
kUUeyi ıhtlsasa sevketmek ihmal ne 
imk!n bulunamaz bir vazifedir. Trak
yadaki bu iki yüz bini mütecaviz va
tandaş arasında kim bilir, fil!n veya 
falan Jş bölümünün ne bliyilk istidat
ları yaşıyor? 

Bu istidatları terbiye etmek, bunla
rı birer sahaya alıştırmak cemiyete 
az enerji kazandırmış olmaz. Hüktl
met bu sahayı ihmal etmiş sayıla
maz. Açılan her yeni iş bu yığını ua.1-
tıyor ve azaltac;aktır. Fakat yalnız 
endüstri yalnız maden ve ftemlryolu 
için değil, cemiyetin diğer birçok ih
tiyaçlarına göre de bu yığından çekip 
çekip terbiye edecek milesseaeler kur
mak .~mdır. 

Birçok yerlerde dam aktarmasını 
bilen yok. Kaldırımcı yok, boyacı yok. 

Karadenizin ve Akdenizin birçok 
kıyılarında balıkçı yok. İyi odun kes
mesini bilen bile yok.. Marangozum 
deyip iı verdiğiniz adamlar içinde bir 
kapının iki kanadını ayni boyda ~ 
mak lüzumunu anlamayanlar var. Bü
tün bunları ve buna bemer küçük bil
gileri öğretecek "millet ihtisas Jmrll.. 
lan,, açmak ve biran evvel açmak fe
na olmaz sanırım. 

Bu kurslarla memlekethı bUyl1i bir 
Ihtiyacma cevap verilmlt olacaktır. 

ŞEKlP G'OND()'z 
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Ceset ·yi
yen adanı 

Japon hahriyeliısi, kaza neticesinde bir arİc3daşiy1e ıssız bir kaya üzerinde 
kaldıl::ır. Arkadaşı öldü ve o, aç Keçen feci günlerden sonnt, ölen 

arkada~rnrn cesedine saldırdı, parçaladı ve yedi .. · 

Deo>lktcırlaıro şaşırtan garDbeD<er 
1 - Karanlıkta yaşamağa mahkum adam 
2 - Ana dilini unutan harp malülü 
3 - Bir saniyede saçları ağaran çocuk 

~DmdDırDeır ve bu hale 
nason geU<dJDDeır '? 

Geçen gün, harpte aldığı bir yaradan 
sonra uyku uyumayı unutan ve 22 sene 
denberi bir dakika bile uyumıyan Pot • 
Kern isminde bir Macarın hayatından 

bahsetmi§tik.. Yaralanma neticesinde 
uzvi ve ruhi varlıklarından bazılarını ta
mamen kaybeden ve değişen, bu suretle 
de tıb alemini hayrette bırakan 4 insan 
daha vardır. 

Anadilini unutan adam 
Peter Vasek eski Avusturya • Maca

ristan ve Sırbıstan hududu civarında 
Stıryada yaşıyan bir çiftçidir. 1914 a
~'Ustosunda silah altına alınarak umumi 
harbe iştirak etti. Tirol cephesine gönde
rildi. 1918 yılı ikinci kanununda başın
dan yaralandı. 

Altı ay ölüm ile hayat arasında kaldı, 
sonra ya\'aş yavaş iyileşmeğe başladı. Bu 
yara neticesinde ölmiyeceği, fakat konuş 
mak melekesini kaybedeceği anlaşıldı. 

Fakat hasta nekahat haline girince 
doktorlar çok garip bir vaziyetle karşı

laştılar. Kulağında hiç bir arıza olmıyan 
ve en ufak bir gürültü ile yüzünün çiz
gilerindeki tahavvülden duymak hassası
nı kaybettiği anlaşılan bu adam söylenen 
sözleri anlamıyordu. Eline kağıt kalem 
verildi. O vakit Peter °}'ClZIIlağa başladı. 
Fakat bu yazı ana dili olan almanca de
ğildi. Slav harflerile yazılan ve almanca 
ile hiç münasebeti olmıyan Sloven dili 
idi. Doktorlar tedaviye devam ettiler. 
On sekiz ay ay sonra Jıastanın dili açrt
dı. Fakat gene almanca söylemiyor, mak· 
sadım Sloven diliyle anlatıyordu. Hasta
da bu değişmeyi ,.e bu değişen sebebi 
doktorlar inceden inceye araştırdılar. 
Hastane müdürü bu muammayı aydın
latacak izahat verebildi. Hastanın yattı
ğı odada diğer yüzlerce yaralı arasında 
bir de Sloven vardı. Bu adam ölmeden 
evvel tam iki gün iki gece ~iddetli bir 
nöbet arasında yükselen sesle ana diliy
le konusmuştu. lhtimalki farkında olma
dığı bir ruhi teessür bu garibeyi meyda
na gelmişti. Vakanm sebebi ne olursa 
olsun Peter evine dönünce ailesile konuş 
mak için yeniden almanca öğrenmek 
mecburiyetinde kaldı. Bu suretle 27 ya
şında iken yeniden ana dilini ö!;rrendi. 

Bir saniyede saçları 
ağarım çocuk 

Vilatko Pokof, 1914 de sekiz yaşınday 
dı. Harp namına bildiği şey sokaklardan 
geçen asker dizileri ve sınıfta öğrendiği 
vatanperverane şarkılardı. 

Tayyarecilik, çocuğun hayalinde can
landırdığı en kuvvetli hir arzu i°di. Ser
best kalır kalmaz oturduğu şehir civa
rındaki tayyare meydanına gider, orada 
tayyarelerin uçuşunu ve inişini se}Te
derdi. 1917 senesinde bir gün bir tarla· 
da dolasırken sis içerisinde şaşıran bir 
tayyare bu tarlaya inmek üzere yolunu 
deği~tirdi. Çocuk tayyarenin kendi fizc
rine doğru indiğini görünce korktu, ye
rinden kımıldayamadı. Tayyare bir kar
tal gibi çocuğun üzerine iniyordu. Ço
cuk gözlerini kapadı ve haykırdı. 

Tayyare çocuğun 10 santimetre yanın
da yere indi. 

Tayyareye ve tayarciye bir şey olma· 
mı~tı. Tayyareci derhal tayyareden atla
dı ve çocuğu görünce şaşırdı kaldı. Bir 
saniye içerisinde çocuğun saçları ve çeh
resi ağarmış ve bir ihtiyarın yüzüne 
benzemişti. 

Güneş ışığından kaçan adam 
Galiçyada bir köyde yaşayan Aleksi 

Fugorin harbe iştirak etmemiştir. Sefer
berlik ilan edildiği gün mahzenine sak
landı. Kamı, 'yudurrna bir telaşla, koca 
lllUft ytlifercıe metrelik derin bir uçuru
ma yu\'arlanmış olduğu ve orada öldü
ğü şayiasını yaynı. Umumi heyecan ve 
seferberlik hazırlıkları içerisinde hiç 

Japon balıriyeliıi 

kim~e ölen bir zavallının cesedini yüzler
ce metre derinliğindeki uçurum içerisin
de aramak zahmetine katlanmadı. 

Asker kaçağı bu suretle emin, fakat 
hiç de rahat olmıyan mahzeninde yaşa
dı. Ruslar kasabayı iwıt ettiler. O gene 
mahzeninden çıkmadı. Bir gün annesi, 
Aleksiye müthiş bir haber getirdi .. Ka· 
nsı bir Rus neferile sevişiyormuş, hergün, 
beraber civardaki ormana gider ve tatlı 
aşk saatleri yaşarlarmış. Aleksi çılgın 

bir kıskançlık içerisinde mahzenden çık-· 
tı, bıçağını aldı. Ormana gitti. Rakibini 
sırtından ve karnından çok ağır hir SU· 

rette yaraladı. 
Rus askeri hastaneye götürüldü. Ölme

den evvel, kendisini nıranın bir erkek 
olduğunu \'C beraber bulunduğu kadının 
bu erkeği görür görmez "Aman yarabbi! 
kocam,, diye haykırdığını söyledi. 

Aleksi Rus askerini yaraladıktan son
ra kansına şu tenbihde bulunmuştu: 

- Eğer sakla~dığım yeri Ruslara ha
ber verirsen her ikimizi de kurşuna dizer
ler, fakat 1914 denberi beni hiç kimse 1 

görmediğini söylersen o vakit beni bula
mazlar, ikimiz de postu kurtarm~ş olu
ruz. 

Bu sözlerden sonra Aleksi mahzenine 
döndil ve ne Avusturyalıların, ne Rus
ların, ne de Lehlilerin istilası sıralannda, 
ta 1922 tarihine kadar mahzenden çık
madı. 

Bu tarihte harpten doğan bütün suç
lar için umumi bir af füin edildi. O va
kit Aleksi ilk defa olarak yeryüzüne çık
tı. Fakat sekiz senedenberi ışık yüzü 
görmiyen bu adam güneşle karşı karşı

ya gelince başında ve gözlerinde dayanıl· 
maz bir ağrı duydu. Derhal hastaneye 
götürdüler. Birkaç haftalık bir tedaviden 
sonra doktorların vardığı netice ~u oldu: 

Aleksinin gözlerinin ısığa tahammül 
etmesine imkan yoktur. Aleksi bundan 
sonra daima karanlıkta yaşryacaktır. 

O şimdi bir mahzende değil, fakat o
nun penceresiz ve ışıksız bir odada ka

nsı ve annesi ölmüş olduğundan ihtiyar 
bir hemşiresi ile beraber yaşıyor ve an· 
cak gece $0katra çıkabiliyor. 

Sekiz gUn bir cesetle beslendi 
1918 yazında bir deniz kazası neticc

Einde Japon donanmasına mensup bah
riyeli Yamoşi Kuzabasa bir arkadaşile 

beraber deniz üzerinde ıssız bir kayaya 
düştü. Arkadaşı, birkaç saat sonra yor· 
gunluk ve fazla su yutmak neticesinde 
öldü. Yamoşinin aklı başına geldiği va
kit, bir kaya üzerinde bir cesetle yap
yalnız olduğunu gördü. Kamı çok acık
mıştı. Açlığa bir gün daha tahammül 
etti, fakat sonradan bıçağile zavallı ar
kadaşının cesedi fizerine atıldı. 

Sekiz gün bu cesetten kestiği parçalar
la beslendi. Sekiz gün sonra kazazedeleri 
aramak. üzere gönderilen bir gemi kaya· 
parçasında yarısı ycnmi}, yansı kokmuş 
ve çürümcğe başlamış bir insan cesedile 
yambaşmda gözleri dönmüş anlaşılmaz J 
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'J'rakya~a bu yıl 

1 milyon tane 
kavak dikildi 
1aoo muhtar ders 

görüyor. Köylü tavuk
larmı ıslah etmektedır 

Edime (Hususi). - Trakyanm köy 
muhtar ve katipleri ikişer haf talık için 
kaza merkezlerinde toplanmış, ders
lerine başlamışlardır. Kurslar bu ay için 
de bitmiş olacaktır. Muhtar ve katiple
rin sayısı 1800 dür. Eğitmenler de kurs-
ta çalşnaktadırlar. 

Geten yıl kurslar çok faydalı geçmiş 

\'e görülen dersler köy büroları tarafın

dan bastmlmı~tır. 
t pek böceği ve kozacılık kursu da sehri 

mizde açılmıştır. Kurs ziraat ,.e ipekbö
cekçilik okulunda bulunmaktadır. Bura
lardan belgesi olanlar kendi bölgelerinde 
uı;taba~ı olacaklardır. 

Bir milyon kavak dikifdl 
Bu sene Trakyada Kavak ve fidanlık 

işleri geçen yıldan çok üstündür. Vil~

yetlerin son raporlanna göre, bu sene 
dikilen kavak çelikleri bir milyondur. 
Bunlardan 400 binini Kırklareli vilayeti 
dikmiştir. Çok kavaklık diken diğer fi
danlıklar Saray, Gelibolu, _Çanakkale 
merkezi ve Edirnedir. 

Bir kavak çeliği beş paraya mal edil
mektedir. Milli servet kaynağı olan bu 
hareket, gelecek yıllarda artacaktır. Bü
tün belediyeler beş dekardan aşağı olma 
mak üzere fidanlık açmışlar ve bunları 
bütçelerine almışlardır. 20-50 dekar fi
danlık kuran belediyelerle köyler bir ara
da ve köy kanununa dayanarak bu fi. 
danlıklan kollcktif olarak açmışlardır. 

Fenni tavuk istasyonları 
Fidanlık tesis eden veya selektör ma

kineleri kurulan her merkez fennt bir ta
vuk istasyonu da açmı~tır. Bunlar bir 
senelik yiyeceğini selektör çalkantısın -
dan çıkarmaktadır ki, bu çok ekonomik 
bir harekettir. Damızlık tavuk istasyon
lannm merkezden· çevreye doğru başka 
ba~a yerlerde ve bölge ziraat öğretmen 
ve veterinerlerinin nezaretinde bulun
masında büyük isabet olmuştur. Bu se
ne tavuklarda hastalık kaydedilmemiş
tir. Birçok köyler yerli horozlarını Ro
deyland ve Legorn horozu He değiştiri
yor. Köylü buna çok sanlmı~tır. Ancılık 
ta artık normal seyrini almı~tır. 

Ertugrul 
Faciası 

Jki knhrHmana Bartında 
madalyeler ve hediyeler verildi 

Bartlll (Hususi) 
- Bundan elli yıl 
evvel Japon sula. -
rında batan Ertuğ-

..,...,_ı.il'ol"M rul gemimizin feci 
sergüzeştine işti • 
rak eden kahraman 
!ardan ikisi kaza
mızda bulunmak
tadır. Şimdi yetmiş 

beş yaşını geçmiş 

birer ihtiyar olan 
Ahmet Erki§ bu kahranmalara 

Tokyo büyük elçimiz Hüsrev Gerede 
taraf mdan hatıra olarak gönderilen 
birer madalye, birer kitap, birer Ja
pon işi kadeh ve birer havlu merasim 
le kendilerine verilmiştir. Ali Öz.kaya 
ve Ahmet Erki§ adlarında olan bu iki 
kahraman halk taraf mdan şiddetle al
kışlanmış ve kaymakam madalyaları 
göğüslerine takmı§tır. İhtiyarlar bu 
hatıradan çok mütehassis ve mütehey 
yiç olmu§lar, "Yaşasın millet ve Ata
türk,, diye bağırmışlardır. 

kelimeler mırıldanan Yam~iyi buldular. 
Onu evvela bir katil sandılar ve der 

hal tevkif ettiler. Yamo~i söz söyliye
cek halde değildi. Cesedin kalbi ve mide 
si üzerinde otopsi yapıldı. Ölümün se
bebi ve Yamo~inin bu işte suçsuz oldu
ğu anla~ıldı. 

Yamoşi iki ay ölümle pençele~ti. Son
ra iyileşti. Bu iki aylık zaman içerisin
de onu suni usullerle beslemişlerdi. lyi-

Seyahat Notlan ........................... 

Bolvadin'de mer'a 
kavgaları kalmadı 
Bu yüzden koyun mevcudu 300 bini aştı 

Vergi tahsilatı güzde güzü buldu, 
kimsenin vergi borcu yok 

Mera kavgaları bertaraf eailinu mtvcıtdu bir hayli artan Bı1lva(/in'iJt 1ioyutt iüiüleri 

Bulvadin, .(Anadolu muhabirimizden). , çuluk, deri~lik kaydedilecek kadar ileri 
- Bundan evvelki iki mektubumda Bul- yüriimektedir. 

vadinin umumi vaziyetinden bir parça Tahsil!t İıisbeti yüzde yüz 
bahsederken muhitin oldukça_ zengin sa- Bulvadinde iktisadi hareketin iyiliğine 
yılması ıazımgelen bır parça- bir misal de şudur: 
o~duğu~u analtmak ist~~im .. Bulvacli- Maliye vergileri yüde yüz nisbetinde 
nın gelır kay;naklan ikidır: Zıraat, ko.. tahsil edilmiş, husust muhasebe vergile-

yuncul~: . . . rl ise şimdiden yüzde seksen nisbetini 
Ekserısı ~efsı Bulvadine aıt olan koyun bulmuştur. Temin ediliyor ki bu nisbet 

mevcudu 300 bine yakl~ıyor. ~esmt yıl sonuna kadar en küçük bir rakam te
kayıtlardan anlaşılıyor kı koyun bır ser- dahülde bırakılmamak suretile yüzde 

vet olduğu kadar yıllardanberi muhitte yüz nisbetini bulabilecektir. \ 
büyük geçimsizlikler baş göstermesine de Bir memlekette vergilerin tahsil nisbe
sebeb te§kil etmiştir. Bu, mera münazea- ti o muhitin ticari hareketinin -Olçmesi. 
Janndan ileri gelmiştir. Arazi geniş ol- dir. Halkın ödeme kabiliyeti arttık~ hü
malda beraber mera sahaları mahdut kt1met borçlanrun tediyesi de kolaylaşır. 
olduğundan koyun patronları arasında Bulvadini bu mesut memleketlerden biri 
diyebilirim ki yılların kökleştirdiği an- saymak pek mümkündilr. 

laşmaılık vardı. Hat~ mahkeme kayıtla- Geçen buhranın baş göstermesinden 
n tetkik eöilecek olursa mera davaları- evvelki yıllarda bile Bulvadin bu vasıfta 
nın büyük bir yekQn teşkil ettiğini anla- değilmiş. Bulvadinlilerden dinlediğime 
mak güç olmaz. Fal-.-at bu anlaşmazlık- göre, kaydedeceğim ki hükftmete olan 
tara bir sene evvel son verilmiştir. lşte borçların ekserisi tedahülde kalır ve se.o 
üzerinde durmamız lazımgelen bir nokta neler geçtikçe bakaya hesapların arasına 
daha, ağnamı bol memleketlerde el ko- kanşırdı. Bugün yüzde yüz nishetini bu
nulması icap eden mühim bir mesele ha- lan vergi, iktisadi durumun iyiliğinden 
lindedir ki sadece idare amirlerinin him- başka takip olunan muntazam tahsil u
metlerine bakıyor. Bulvadini buna gü- sulile beraber halkın devlete olan borcu 
zel bir misal olarak göstermek imkanı ödemekte hassasiyet ı:ı:österdiğini anlatır. 
vardır: 

Kaymakam Feyzi Akkor. mera anlaş
mazlıklarının hayvanatı ve dolayısile 
memleket iktisadiyatını darbeliyen bir 

mesele olduğunu derhal anlamış ve bu 
işi en kestirme yollardan miitalea ederek 

derdi ortadan kaldırmıştı. Bundan bütün 
Bulvadinlilerin memnun olduk1annı an
ladım. Bu derdin i1.alesile kazanılan 

faydaları izaha lüzum yoktur sanının. 

Sadece kaydetmeliyim ki geçen yıla nis
beUe koyun adedinde bu $eneki artış far 

kının, mera kavgalarımn kaldınlmış ol
masından dotrmuş olduğuna şüphe yok
tur. 

Muhitte ziraat, koyunculukla muvazi 
bir faaliyet halinde cereyan etmektedir. 
Hububat Bulvadinin toprak mahsı.İlleri
nin başlıcasıdır. Aynca arıcılık, tavuk-

le§ince önüne yemek getirdiler. Yamo
~i yemeği görünce haykırdı: 

- Gene bana insan eti mi yedirmek 
istiyorsunuz? 

Ve sonra bir köpek gibi ulumağa baş
ladı. 

Onu ikna etmek istediler, hileye müra
caat ettiler. Hiçbir suretle yemek yedir
mek mümkün olmadı. Günden güne za
yıfladı, zafıfladıkça deliliği arttı. Bah
riyeli. kendisine yaklaşan her adamı o
na insan eti yedirmek istiyen bir düş
man görüyordu. 

Bahriyeliyi bir hastaneye kaldırmağa 
mecbur oldular. Orada yeniden sunt u
sullerle beslemeğe başladılar. Zavallı on 
dokuz sencdenberi ayni haldedir. Vücu
du bir deri, bir kemik kalmış olarak feci 
varlığını sürükleyip duruyor. 

Kuduz 

Bir tilki iki 
köye saldırdı 
Köpekleri ısırdı, öldiirdü 

ve "açtı 
Balıkesir, (Hususi) - Vilayetimize 

bağlı Okuf köyüne iki gün önce gece
leyin bir kuduz tilki girmiştir. 

Tilki Dülger Musanın gece evine gir 
miş ve evin avlusundaki köpeği kovC). 
lamağa başlamıştır. 

Musa, tilkinin hücumundan köpeğini 
kurtarmak istemişsede kudurmuı oldu 
ğu anlaşılan hayvan bu defa da Musa
nın üzerine saldırmıştır. Musa, çifte
sini almak için içeri koşmuşsada bu cı;na 
da hayvan evden çıkarı.ık köyün sokak
larına dalmış ve birçok köpekleri önü
ne katarak koğaladıktan sonra köyden 
çıkıp gitmiştir. Tilki ayni gece Okuf kö. 
yüne bir saat kadar mesafede bulunan 
Göğemçetmi köyüne girmiı burada 
da kendisine saldıran köpeklerle bir • 
hayli mücadele etmiştir. 

Azgın hayvan bazı köpekleri ısırmıı 
bazrlı:ırrnr da boğup öldürmüştür. kö • 
peklerin sesile dışarıya çıkan köylüler 
tilkiye birkaç el silah atmışlarsa da tut
turamamışlar ve hayvan bu köyden de 
çıkıp gitmiştir. 

Her iki köyde tilkinin ısırdığı köpek
ler öldürüldükten sonra kireçlenerek 
gömillmüıtür. 

Şimdi bu civard<Aki köylüler kuduz: 
tilkinin tekrar gelerek hayvanlara bir 
zarar vcrmesinClen endişe ettiklerinden 
krrda ve köyde ihtiyatla hareket etmek
tedirler. 



Kcar beyadi! ve 
ye<dlü cltlıceDer 
Miki'nin babası DisnelJ 

lJeni bir tip lJaratiyor 
Miki'nin kardeşi "Karbe)raz,, adınt taşıyacak ve 

2520 ıııetrelik bir film çevirecek 

Vort D"""1 ıfflt1yo1arınt1a ''Ktnb«ynı t1ı Y tdi cflce1tr,. filnıi blJyle 1ıamlamyor 
--------------.... Mildyi Valt Dlsneyin bu güzel evladı· f zuu uzun uzadıya münaka~ etmiştir. 

Her yerde bir 
kadın vardır 

Jon Ulondel neşeli 
bir fll m çevirdi 

Kumral kMrcık Bukleleri siyah bı
Ytklan ile hiçde imtiza~ etmiyen ve elin 
de kocaman blr pertevs1z tutan bu tıihaf 
Polis hafiyesini tanıdınız mı? Bu: "her 
l'erde bir kadın vardır,, filminde küı;ük 
Serlok Holmes rolünü orruyan Jan Blon
deidir. 

"Her ytrde bir kadın \'ardır .... filmi 
tarif bir komedidir. Bu filmde Blondel-
~ başka ba~ca rolleri Mel\'yn Dug

las ve Meri Astor oynamaktadırlar. "Her 
~erde bir kadın \•ardu .. filmi uzun za-

ftttn için Blondelln çf:'irr.llsi son film o

lacaktır. Çünkü Dik Pavl ile evlenen 
lllondcl dünyaya bir çocuk getirme!;: üze
fe<Jir 

nı yeryüzünde artık tammıyan kaldı mı? 1 Filmin te!errüatı için icap eden bilgiler 
Halbuki, 192.1 de Disney kardcşile bera stüdyonun 9000 ciltten fazla kitabı ih
ber Holivuda geldi~i vakit cebinde 40 tiva eden kütüphanesinde, veya eski re
dolardan b::ı~ka pJrası olmıyan meçhul simler salonundaki kafeslerde ahnnuştır. 
bir ndamdı. 

Sonra, sellüloid üzerine resimlerin ya-Amcasmdan birkaç aylık kısa bfr vade 
ile 500 dolar ödünç aldı. Bu para ile bir pılmasına başlanmı§tır. Ilusust ressam. 
garaj kiraladı. Ve garajı basit bir stüd- lar 5aniyenin 1·24 ü kadar kısa bir ıa
yo haline koydu. tşte, beş ya~mdaki ı;o- man ic(Uisinde en ufak farktan gösteren 
cuklardan seksen ynştndaki ihtiyarlara \'Uİ)•etleri tesbit et.mi~lerdir. Bu vaıif~ 
kadar herke i güldüren Miki bu garaj
da doğdu ve canlı resimlerin ilk tecrilbe
lerini bu garajda tahakkuk sahasına çık· 
h. 

,Bugün Los AngeiOsQil Jiiperion cadde· 
sinde 2719 num~rad3 koskocaman bir 
bina var. Burası Djsneyin stüdyolarıdır. 
Bugün burada hakilcf sanat l'ahiplerin
den mllrekkep kocaman bir ordu çalı~ı
yor .. Bu orduda ressamlar, kiİnyager
ler, memurlar hii!Asa çeşit ç~it iman 
bulunuyor. 

Mikinin babası yeni bir tip yaratmak 
üıeredir. Bu yeni tipin ismi "Karbeyaz,. 
olacaktır. Bu yeni tip, şimdire kadar 
çevrilmi§ olan canlı resim filmlerinin 
en uzununu ı;evinneğe yanyacak imiş. 
Çevrilecek olan filmin ismi "Karbeyaz 
ve yedi cüceler,.rlir. au film tam 2520 
metre uzunluj'tunda olacağından §Ckil!e
rinin hazırlanmttsı aylarca devam ede
cektir. 

Bu filmin resimlerinden bir kısmım 
çocuk sayfnmızda ge,enlerde ermiştik. 

Şeffaf Sellüloid üzerine yapılan canlı 
rec;imlerin ~ayısı ~imdiden iki buçuk mil 
yonu geroli,,lir. Ru uzun filmin resim
lerini canlandırmnk için kaç kişinin ne 
suretle t"ahştrldarını kısaca öğre-nmek is
ter mlsinfa? 
Dis;ıey, filmin mevzuunu hazırladık

tan sonra arkadaşlarile beraber bu mev-

• Danyel Dariyö çevirmekte ol(jlJğu 

"Pariı;in gözdesi., filmini bitirmiştir. 
* Sureti mahsusada yapılan geniı bir 

kanal civannda çevrilec:dc olan "Süveyş 
kanalı,. filmi için 2 milyon dolar masraf 
edileceği tahmin ediliyçır. Bu filmde baş 
erkek rolünü Tiron Pover oynıyacaktır. 
Baş kadın rolünün kime verileceği henüz 
tahakkuk etmemiştir. Simon Simona ve· 
rilmesi ihtimali varsa da en Jcuvvetli 
ihtimal bu rolün Annabellaya verilebile
ccğidir. 

• Sessiz film ıamanmda Amerikada 
çevirdiği La dam o Kamelya filmile bü
yük bir §()hret kazanan Nazimova son 
çevirdiği filmdeki muvaf afkiyetine ra~
mcn filim çevirmekten vazgeçmiştir. Ar
tık filim senaryoları hazırlamakla ~ 
cul olacakmış .. 

• Amerikan sinema pzetelerinin yaz. 
dıklanna göre Klodet Kolber çocuk do
ğurmak için A vrupa)'I gitmi~ 

• Meshur Kiplingin eseri olan "Sönen 
ısık,. yakında filme alınacaktır. Bu 
filmdeki ba,.~adın rotnntt Amerikalı 
ReymilAn oynıyacaktır. Bu hususta sa
natldirla im.."'alanan mukavelenin garip 
bir maddesi vardır. Bu maddeye glke, 
s:ınatkar. fihn çcvirme~e başlamazdan 

Saçlarını qumurta ve 
limonla qıkı,lJormuş ! 
KateırDn He&Qbüırn, ylrmDdön=t 

saıatana nasıl geçiriyor? 
Katerin Hepbilm bir sin~a guetesi tist, her sabah saat altı buı;ukta kalkar, 

muharririne 24 saatini nasıl g~irdiiini banyosundan sonra çayır üzerinde akro
anlatmıstır. Kendi anlatı3D1A göre, ar

J ~gören ressamların sayısı 100 dür. Bi
lahare bu resimler filme alınacak sıraya 
göre tasnif olurunuştur. 

Resimlerin boyalan stUdyonun labora
tuvarında hazırlanmıştır. Dekorcular 
bu film için icap eden dekorları çiımi~ler 
ve yapmı~lardır. Filmin sözleri bizzat 
Disney ve üç arkada~r tarafından yazıl
mıştır. Müzisyenler bu film için hususf 
parçalar hazırlamışlardır. "Karbeyaz ve 
yedi dlceler,. filmi vasati olarak 4.5 mil 
yon canlı resimden teşekkül edecektir. 

evvel altı ay bir AmA ile beraber ya~ıya. 
cak, onun bütün hlmıetlerlni görecek, 
onunla beraber gezmeğe alışacaktır. Çün 
kü filmde beraber oymyacağı erkek bir 
funa rolünü yapacaktır. 

Matmazel Rey ~imdi bir Am! ile be
raber yaşıyışma devam etmekte ve bu 
suretle oynıyac~ role hazırlanmaktadır. 

Bu işten en memnun görllnen adam §Üp

batik jimnastik yapar. Sabah kahvaltısı 
meyve ve kahveden mürekkeptir. Yedi 

bu~ta stüdyoya gelir, saçlanru yu

murta ve limonla yıkar; sonra boyatır. 
Saat dokuzdan bire kadar da çalışır .... 

1 de öğle yeme~i yenir. Yıldızın yeme
ği sureti mahsusada evden hazırlanır. ge 
lir. Bu yemek piliçli sandoviç, salata, süt 
pastadan ibarettir. Vddız )•emekten son
ra biraz istirahat eder. Sonra tekrar i~ 
başlar. Film sahneleri arasında heykel
tra' Lev Ayres ve ressam Rober Morun 
kaIJısmda poz alır ve bir taraftan sanat
kAnn heykeli yapılırken, diğer taraftan 
portresi çizilir. Sa.at dört bu~ta evden 

kahve ve .kekden ibaret ikindi lcahvaltm 
gelir. Ondan sonra biraz ç.altŞır. Ve bu 
suretle günde en az on saat çalı~tıktan 
sonra eve döner. Derhal yatağına girer 
ve akşam yemeğini yata~da yer .. Son-
ra gene yata~da mektuplannı okur, 
ertesi günkü rol vaıiyetlerini kafasında 
tasarlar. Şayet uyku tutmazsa ailcsile 
telefonla görü~ür. 

hesiz ki bir sinema yıldızının ihtimam- ====::;:=======:::= 
tanna maıhar olan zavallı ~dır .. 

• Amerikan film sirketlerinin sarfet
tikleri para akıllara hayret vencek bir 

§Cydir. 'fdetro Goldvin Mayer ıtrketi 
Stefan Veygin Mari Antuvanet eserini 
filme çekmeğe karar verdi. Bu i§C daha 
ba~lamadan evvel müellife telif hakkı o
lan 382.000 dolar verdi. (Türk parasile 
takriben yarım milyon Türk lirası), 

Bu kadar da değil.. Bu kitaptan bir 
film senaryosu çıkarmak üzere tam 28 
tane muharriri bol mali§ vererek '31qbf
dı. Bu yirmi sekiz muharrir ne kadar za. 
rnan ~ıstdar, bilir misinlı? Altı ay .. 
28 ki~inin altı aylık emeği mahsulO olan 
film senaryosu §İrketin direktörü mösyö 

Goldvine ''erildi. Oirektör senaryoru 
beğenmedi. Ve Fransadan bir tanınmış 

senaryo müellifi çaiırarak memıu ona 
okuttu ve fılaini sordu ... Binlerce dolar 
Yol parası ve tazminat alan müellif se· 
naryoyıı okudu ve fikrini ili dlmlelerle 
bildirdi: 

- Senaryo çok gORJ yazılmııtır. Yal
nu isim kötüdür. Bu aen.aryoya herhan
gi bir ismi wrebilirsiniı. Y almı.buna 
verilemiyecr.k bir tek isim vardır: Mari 

Antuvanet. 
• Jon Blondel ilk k~ olan kızı 

nı almak için ~e müracaat et
~. HayJi usun l6ren ~ 
eonra, hftkimler, çoc:qlun baba!mdan a
!marak yıldıza verilmesine karar Yer~ 
mişlerdir. 
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Serbest güreş 
Kara Aıi berabere 

kaldı, Mülayim 
galip geldi 

Bursa, 8 (Hususi muhabirimizden) -
Profesyonel gUrea müsabakaları bugün 
Atıcılar mevklindo yapıldı. Çok kalaba -
lık bir halk kUtlesl önünde evvela Koç 
Ah.metle Mustafa gilreştiler. Tatsız ge
çen bu müsabaka beraberlikle netice • 
lendi. Bundan sonra Bursalı Hüseyin ile 
Bandırmalı Ahmet gUre§ti. Hüseyin ye
di dakikada. Ahmedin sırtını yere getir
di. Sıra MUluyim ile Isveçll Negrine 
gclmiı.ıti. Istanbulda Tekirdağlı Hüseyine 
bir dakika dayanamıyan N egrin burada 
azgın bir boğaya dönmüştü. Millayimle 
bunların güre§f §imdiye kadar görülme
miş bir boh'U§ma halinde blttI. Mülayim 
ilk hamlede hasmını ringten dışarıya at
nınya başladı. Hasromm sert gUreşi kar
şısında. hiddetlenen MU!Ayim Negrinin 
boğazını sıktı. Ncgrin zor kurtuldu ve 
kaçtı. Bir aralık Ncgrinin hırpaladığı 

MUlliyim §fddetla hilcum etti. Altalta 
üstU3te boğnzlaştılnr ve bu arada ikisi 
birden ringin dışma dUfftlller. On be§er 
dakika devam eden güreşin son devre
sinin nihayetine doğru MUJyiiyim Negri
ni tepetaklak edip ringten aşağıya attı. 
N egrin yerde baygın yatıyordu. Hakem 
ona kadar saydı. N egrin kalkamayınca 
müttefikan mağlOp ilan edildi. 

Son gürce Amerikalı Şerman ile Ka
ra Ali arasında yapıldı. Bu güreş çok 
zevkli ve heyecanlı geçti. Kara Alinin 
bu gUre§te bir defa. blle sırtı yere gel -
medl. Amerikalı çok çevik ve atik oldu
ğundan tehlikeli vnziyetıerden bu saye
de kurtuldu. Gürea 45 dakika sonunda 
beraberlikle bitti. 

Te irdağh 
Edirnedeki güreşi 

kazandı 
Edirne: 8 (A.A.), - Yağlı güreşlere 

bugün yedi sekiz bin seyirci önünde de
vam edilmiş ve nihayetlendirilmiştir • 
Alınan neticeler §Unlardır: 
Deste güreşlerinde: Birinciliği Kırk

larelili Melunet ile Edirneyi Sabri kazan 
mıştır. 

Orta gürc..,ler çok heyecanlı olmuş ne
ticede birinciliği yirmi iki yaşında Uzun 
köprülü Mehmet, ikinciliği Kırklareli! 
Yakup kazarunıştır. 
Başa gürc.5enlcrden Mustafa ile lbra

him geç vakta kadar güreşmişler fakat 
yenisememişlerdir. Neticede esasen baş
pehlivan bulunan Tekirdağlı birinci, Mol 
la Mehmet ikinci ilan edilmişlerdir. 

- .. :i 

A.lsanoa7C ve Harbiye takımıarı bfr ardda 

DUnkil mllli küme maçlarının silrpirlzll neticesi 

Alsancak - Harbiye maı;ı 
lzmirlilerin galibiyetile ne icelendi 

Ankara, 8 (A.A.) - Şehrimizde oyunlarının ilk semeresini elde et- açıktan aldığı pası kale önlerinde 
bulunan Alsa.nca.k takımı ikinci kar
şılaşmasını bugün şehir stadında ka
labalık bir meraklı kütlesi önUnde 
Harbiye İdman Yurdu ile yaptı. 

BugUnkü maça İzmir ekibi şu kad
ro ile çıkmıştı: 

Hilmi - Ali, Cemil - Fethi, En
ver, Şemsi - Feyyaı, Basri, Sait, tı
yas, Saim. 

Buna muknbll Harbiye takımı da: 
Jı etbl - Sabri, Şükrü - Necabi, 

Ccıa.1, Turan - Şerif, lzzet, Habip, 
Muteza, Mllcahlt. 

llk akmı lzmtrlller yapmak iste
diler. Fakat derhal topu kapan Har
biyeliler lzmlr kalesine kadar uzan
dılarsa da top, kale önlerinde İzze
tin fena bir vuruşu ile avuta gitti. 

Alsancak, daha Hk dakikalarda 
muhakkak bir netice elde edebilmek 
için bUtiln enerjilerini sarfederek oy 
nuyorlar ve bunun neticesi olarak 
da. Harbiye kalesine hakikaten teh
Ukeli anlar yaşatıyorlardı. Fakat 
çok geçmeden !zmirliler bu enerjik 

meğe muvaffak olclular: Basri sağ çok güzel idare ederek sıkı bir şiltle 

Gal tasara h merkez takımına ilk som kazandırdı. 
y Bu golden sonra daha ziyade açr-

muhaclm lan 1zmlrliler, daha müessir bir o-

G ündü z Kıhç yunla Harbiye kalesini zorlamağa 
başladılar. Fakat ŞilkrU ve Sabrl-

lstan bu la geldi den müteşekkil Ankara mildafaasr
Almanyada tahsilde bulunan Gala

tasaray klübü birinci takım merkez 
muhacimi ve milli takını oyuncuların
dan Gündüz Kılıç tatil müddetini ge
çirmek üzere bugün şehrimize gel
miştir. 

Bu kıymetli sporcu Almanyada bu
lunduğu müddetçe futbolü bırakma
m!§ olduğundan memleketimizde de 
klübünün müsabakalarına girecek -
eğer lisans i§i halledilebilirse - bu 
nafta 1zmirde deplasman maçını yap
mak üzere çarşamba günü hareket 
edecek olan sarı kırmızılılarla beraber 
lzmirc gidecektir. 

GündUz Kılıç Hamburgda, Ham
burg klübü takımında merkez muha
cim oynamakta idi. 

nın yerinde mUdahaleleri, ve yap
tıkları uzun vuruşlar lzmirlllere bir 
türlü sayı fırsatı bırakmıyordu. 

Bu suretle cereyan etmekte olan 
maçın en heyecanlı bir yerinde ve 
19 uncu dakikada. lzmirln merkez 
muavini Enver sakatlanarak sahayı 
terkettfğlnden, .Alsancaklılar bu 
maçı da 10 kişi ile oynamaya mec
bur kaldılar. 

20 net dakikadan sonra !zmlrln 
müessir oyunundan sıyrılmaya mu
vaffak olan IIarblyelller, Alsancak 
kalesine mukabtl hlicumlara başla.-

CJlr" Devnmı 12 incide 

Bisiklet şampiyon 1 uğ u 
19 mayıs spor ve gençlik bayramı 

günü İstanbul ile Edirne arasında 
büyük bir bisiklet müsabakası yapıla 
cağını yazmıştık. 

Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa 
ve Eskişehir bölgelerinin iştirak ede
ceği bu yarrş herkese açık olacak, ya
ni federe klüplere mensup olmayan 
bisikletçiler de - masarif kendilerine 
ait olmak üzere - müsabakaya iştirak 
edebileceklerdir. 

Bir gün evvelden Yalovaya götürii
lecek olan koşucular geceyi Yalova.da 
geçirdikten sonra Bursaya. gidecekler 
ve orada öğle yemeğini yiyip tekrar 
Yalovaya dönüp yarışı ikmal edecek
ler ve ak§am vapurile de !stanbula 
avdet edeceklerdir. 

Yedinci yarış 
DUn ,1,11 ile Bentler 

arasında yapıldı 
~._...___...,_ 

Ankarada 
At yarışları 

Ankara, 8 (A.A.) - İlkbahar at ya· 
nslarma bugün Hipodromda 30 bi 
mütecaviz bir seyirci önünde başlanmır 
tır. 

llk ko§u: Yeniler koşusu: 
1 - Celfil Bayann Bintepesi, 
2 - Hüseyin Atakm Frigi. 
3 - Ali Rıza Selin Uğuru. 
lkinci koşu, 
1 - Yüz. Burhan Belin Zevadası 
2 - A. Atamanın Dafyası. 
3 - S. Temelin Girgini. 
Üçüncü koşu: 
1 - lbrahim Nalçınm Kekliği. 
2 - Yüz. Şükrü Örenin Yıldırımı. 
Dördüncü koşu. 
1 - Asım Çırparm Dandisi, 
2 - S. Temelin Spring Boardr. 
3 - Yüz. Burhan Belin Komisarjı, 
Beşinci koşu: 

1 - S. Temelin Mahmuresi. 
2 - Fahri At hAndranbudini, 
3 - Fahri Ata&erinin- Ccyliıu geldi. 

O gün sabahleyin saat sekizde ya
rışa. iştirak edecek olan koşucular böl 
gelerden gelecek mümessillerin neza
reti altında Taksimde toplanarak me
rasimle Abideye bir çelenk koyduktan 
sonra ağır yürüyüş ile Topkapıya gi
decekler ve tam dokuzda Topkapıdan 
yarışa ba§layacaklardır. 

Neticesi İstanbul birincisini tayin 
ede-eek olan seri bisiklet yarışlarının 

yedincisi dün sabah binlerce kişiµin 
önünde muvaffakiyetle yapılmıştır .• 

~nkaraa.aki af yarışlarmaa tribünlerin görilnii§ü 

• • * 
Bu seneki Türkiye bisiklet şampi

yonluğu müsabakaları da diğer mın
takalardan gelecek birincilerin iştira
kile şehrimizde yapılacaktır. Bu ya
rrşm mesa~esi ve nerede yapılacağı 
henüz tesbit edilmemiştir • 

Yalova - Borsa 
Seri bisiklet yarıı:ılarından sonra 

İstanbul bisiklet ajanlığı bütün bölge
lere açık olmak üzere Yalovadan Bur
saya kadar gidip gelmek suretile 156 
kilometrelik bir yarı§ tertip edilecek
tir. 

Mecidiyeköyünden Bendlere kadar 
iki defa gidip gelme suretile yüz kilo 
metrelik bir yol üzerinde yapılan bu 
yarışı, ko~yu görmek için Ankara
dan gelmi~ olan bisiklet fedcras;ronu 
yarbaşkaru Cavit de alaka. ile takip 
etmiştir. 

Yan§ mesafesi uzun olduğundan 
ajanlık tarafından evvelden tertibat 
alınmış, koşu esnasında yarışçılara, 
soğuk çay, su ve sandoviç verilmiştir. 

Yarışın bitim yeri olan Mecidiye
köyü Likör fabrikasının önünde sa
bırsızlıkla neticeyi bekliycn halk, haf 
talardanberi hem de mühim bir farkla 
birinci olarak görmcğe alıştıkları Ha
ralambo yerine Agobu görünce cidden 
hayrete düşmüşlerdir. 

maçta teT:?nclcnen ııtc1ım.ct Ali "t&l.avi d<.lildikton sonna 

Hnralambo her zaman olduğu gibi 
en önde yarışa başlamış ve öylece 
Bendlere kadar gidip dönmüş, fakat 
yanlış bir yoldan .saparak üç beş ki
lometrelik zaman kaybettiğinden bu. 
nu telflfi etmek için çok uğraşmış ve 
pek tabii birçok da kuvvet kaybetmiş
tir. 

Bu dikkatsizliğinin cezası da hafta
lardanberi almakta olduğu birinciliği 
arkadaşı Agobun alması olmuştur. 

(Devamı 12 incide) 

:::skrinı 
Epe müsabakaları 

nihayetlendi 
Eskrim ajanlığr tarafından tertip edil

miş olan İstanbul eskıim birinciliği Epe 
karşılaşm;ıları dün Beyoğlu halkevi salo
r.tında yapıldı, alman neticeler şunlar
dır: 

Aydın - Sennet - Aydın galip 
l!han - Esat : llhan galip 
l\li - Aydın: Ali galip 
Sennet Esat: Scnnet galip , 
İlhan - Ali: İlhan galip 
Aydın - Esat: Aydın galip. 
Sennet - llhan: Scrmet galip 
Ali - Esat, Ali galip. 
11han - Aydın: İlhan galip 
Scrmct - Ali: Scrmet galip. 
Umumi tasnifte ise birinciliği dört 

galibiyetle tıhan, 2 ciliği iki galibiyet ve i 
ki mağlubiyetle Sermct, üçüncülüğü Ali 
ile Aydın, dördüncülüğü de Esat kazan
mışlardır. 

An ika ırada 
1FutboD maçDarı 
Ankaragücll Gttne~ 

5 -1 yendi 
Ankara, 8 (A.A.) - Bugün Muhabr 

günil sahasında yapılan Ankaragücil ili 
Ankaragüneş takımları arasındaki bö1ıt 
kupası maçı 5-1 Ankaragücünün lehiDI 
bitmi_ştir. 

llk devrede 3-1 Ankaragücü galip bu
lunuyordu. 

* * • 
Ankara bölgesinin yüksek mektepler 

arasında tertip etmiş olduğu bölge kupa• 
sı maçlarına devam olunmu.stur. 

Bugün kar~ılaşan hukuk fakültesi 111 
Harbiye mektebi takınılan arasındaJÖ 
maç 2-1 Harbiye mektebi takımının mal 
IObiyetile ncticelenmi§tir. 

Voleybol 
Turnuva müsa bakalarina 

devam ediliyor 
Galatasaray klübü salonunda yapıl• 

makta olan voleybol turnuvası karşılar 
malarma dün de devam edilmi~tir. 

Dünkü müsabakalarda Galatasarat• 
Davutpaşayı, Maltepe MccidiyeköyüniJ. 
Adalar Aandoluhisanm, Çengelköy, Ak• 
sarayı Vefa da Sanatlar okulu takunlr 
rmı mağlfip etmişlerdir. 



. 
Beşiktaş -Giiıt~ maçın<la Siyah beyazlıların OWiddtı Tiesilen bir a7cınları 

Beşiktaşla güneş berabere kaldllar 
iki taı afın da sert oyunları maçın zevkini kaçıı dı 

Hakem Adnanın güzel idaresi müsabakanın feci 
bir şekil aımasına mani oldu 

''DUn akşam, sa.at altı aulannda, 
l'aksim kışlası ars.asmda, sporcu ol
duklarım ~:ldia eden 22 şahıs arasında 
kanlı bir arbede vuku bulnıu~ ve, po. 
lisin müdahalesi üzerine, elcbaşılaır ya- , 
kalanarak adliyeye verilmişler, yaralı
lar da hastaneye nakledilmişlerdir.,, 
Eğer dün, Güneşle Beşiktaş araısmda 

yapılıp ta, 0-0 berabere biten · sözüm 
.ona - futbol maçında, hakem Adnan 
Akının müdahalesi ve yerinde ka
rarları olmasayı sahaya atılmak 

mecburiyetinde kalan polis kuv -
vetleri, ağlebi ihtimal, bazı tevki -
fatta oulunacak ve İstanbul gazeteleri, 
~~nkü nüshalarında, belki de, yuka
rmii'lci zeıbıta havadisini neıredecekler -
di. 

''Türkün aklı sonradan gelir,. diye 

~~_. r .. 

eski lbir söz vardı. Eski devrin ihmal· 
ciliğini ve dar görüşünü ifade eden bu 
sözü Kemalist Türkiye, Os:ınanh im· 
paratorluğiyle beraber tarihe gömımüı. 
se de, bugün hali, aklımızın 60nradan 
geldiği bazı ufak tefek hadiseler de yok 
değildir. Mesela, en basit bir ıseyrilsefer 
tertibatı almak için bir iki kişinin ö
lümünü bekleriz, harap evleri yıkmak 
için bu evlerden bir kaçının, bir kaç 
vatandaşın üzerine yıkılması lazım ge
lir, plajlarda. tahlisiye işlerine ehem -
miyet vermek i1;in, evvela denizin bir 
kaç betbahttan "halas,, x icap ediyor 
ve saire ...• 

Ayni ihmal, ayni dar görüş, futbolda 
da gösterilmemeli ve bir gUn, bir fut
bol maçının çok müeS6if bir hadise tev
lit etmesi istenmiyorsa, peşinen tedbir 

Galata3amy - Alt1lar muhteliti m~aba7casında Süle'!fmanın neticesiz bir akını 

Galatasaray 
Altılar mubtelltlne 2 - 1 yenildi 

XQr dövüşünü andırG111 ve arası,ra 

cidden hazin &afhalar arzeden Güneş 

- Beşiktaş ''oyunu,, ndan evvel yapılan 
.Galatasaray - Altılar muhteliti maçı, 

heyeti umumiyesi itibariyle cidden gü4 

~el oldu .• 
Bit gün cvveı, başka bir maç yapmış 

olan sankımuzılılar, bu maça Sacit, 
L Qtfi, Salim, Musa, Suavi, Necdet, 
Mehmet ve Haşimden mahrum bir va. 
ziyette, şu kaıdroyla sahaya çıkmışlar
dı : 

Necmi - Adnaın, Şefik - Hicri, Zeki, 
CclaJ • Danyal, Şevket, Bülend, Süley
man, Yusuf. 
Altılar muhteliti de şöyle teşkil e. 

dilmişti: 

Saim - Samih, Bahadır - Daniş, Hay
ri, Sadeddin - ilhan, Haydar, Kemal, 
Hiiseyin, Muhteşem. 

Çok enerjik, ve iyi bir oyun çıkaran 
Galaıtasarayın üstüste yaptığı bir kaç 
tehlikeli ve güzel hücumla başlıyan ma
çın bu ilk dovrcsi, sarıkırmızılılarm 

nisbi hakimiyetleri altında cereyan et. 
ti. ve bu sıkı bir şiltle takımının ilk ve 
ti ve bu devrenin ortalarına doğru Sü
leyman sıkı bir şiltle takımının ilk ve 
8Qn golünü attx. 

Fakat , yavaş yavaş biribirlerine alı
şarak, iyi bir takım hali arzetmeğe ba§
lıyan Altılar muhteliti oyuncuları, Ga
latasaray muavin hattının zaafı karşı -
srnda, bilhassa ikinci devrede, ha.kimi. 
yeti ellerine almakta gecikmediler. V c 
biri Haydar, diğeri de Muhteşem t ara
fından attıkları iki golle ilk devrenin 
mağ!Ubiyetini telafi ettikleri gibi, gaıli
biyeti de kazandıJar. 
Bu galibiyetin ·başlıca amillerinden bi· 
ri, belki de, cidden güzel oynryan Muh
teşemin, ikinci devrede orta muhacim 
mevkiinne geçmiş olmasıdır. 

Filhakika, muhteşem bu mevkide, 
hem yanındakilere çok faydalı olmuş, 
hem güzel bir galibiyet golü de atmış
tır. 

Galatasaray takımında ise, yukan!da 
da söylemiş olduğumuz veçhile, tama. 
miyle B takımı oyuncularından müte -
şekki! bulunan muavin hc:ıttı elinden 
gelen her şeyi yapmışsa da, kuvvetli 
muhacim hattı karşısında fazla müessir 
olamamıştır. 

Sonra Galatasarz,y takımında, daima 
nazarı dikkati celbeden, karmakarışık 
bir hal var ki, bunun sebebini bir tiirlü 

~Deva.mı 12 incide 

alınmalı, ve spora, her şeyden evvel ------------------::-----------..ır-=---
spor nezaheti, spor zihniyeti aşılanma. G a yrrn ife(§l ~ıreDer aırasuırthw& 
hdır. 

Rakip kaleciye attığx • ya k&
sit veya gayri şuuri - telmıeden 
sonra kovalanan Güneş merkez mu
hacimi Melih, kendisine esasen 
Türkiye 800 metre şampiyonlu • 
ğunu kazandıran seri tabanların~ üs
telik korkunun kanatlarını takıp uçar
casına kaçmasaıydı ve gözleri dönmüş 
olan Hakkr onu yakalasaydı, ne olur
du?. Ne olurdu bilmiyoruz amma, her 
halde hoş bir şey olmazdr .. 

Hele, topa koşan her oyuncunun, 
· kelleyi koltuğuna. alan bfr fedai kesil
diği o ikinci devrenin hali neydi?. 
"Oyun,,! 
Her futbol maçından s.cnra, oyunun 

sureti cereyanı hakkında ma!Umat ver. 
mek adettir .. Dün, milli kümenin bu 
en mühim maçlarından birisini yapmak 
üzere sahaya. çıkan delikanlılar, futbol 
zevklerini istismar eden Taksim stadt 
gişelerine 7 5 kuruş gibi, küreiarzm en 
pahalı maç tediyesini yapmaktan çe
kinmiyerek güzel bir oyun seyretmek 
için gelen binlerce futbol meraklısına 

cidden güzel bir ''oyun!,, oynaıd.ılar. 
Beşikt(.)Şlrlar, Hüsnü, Şeref ve Eşref

ten mahrum olarak sahaya çıktılar. 
Maamafih bu eksiklik siyah beyazlıların 
işine yaradı, çünkü tamam çıksalaı:ldt 

belki bir şeyler ümit eder ve doğru dil· 
rüst oynayarak neticede her halde mağ· 
!Up olurlardı • 

Halbuki eksik çıkınca: ''Nasılsa hapı 
yuttuk, basalım tekmeyi heriflere!.,, 
tarzında bir düşünceye kapılmrş ola. 
caklaı:td.ı ki, hakikaten "yemeğe,, baş& 
dılar .• Eh! .• Adam yeyince gol yemedi
ler J.. 

Hakim oynayan Güneşliler bir hayli, 
siyah beyazlılar da bir iki güzel fırsat 
ka~ırdılar .• 

lkinci devre 
İkinci devrede Güneşliler toptan zi

yade rakir.lerinin tekmelerini kontrol 
etmek mecburiyctınue kaldıkları için 
fazla müessir olamadılar .. Kimlerin gü
ze], kimlerin fena oynOOıklarınt bir 
türlü anlayamadık; esasen, oyunun mü
him bir kısmındaki gaye, iyi tekme at
mak veya tekmeden maharetle kurtul-

İ t ta•·~ -··--

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

Arnavutköy 
kurtuluşu yendi 

Eseyao da Galataspora mağlt\p oldu 
Gayrifcdere klüpler arasındaki Apoye- stadında devam edildi: 

matini kupası müsabakaların ikinci haf- ( Sabahleyin ilk müsabakayı Arnavut
taki karşılaşmaları dün sabah Taksim köy ile Kurtuluşun ikinci takımları oy-
maktı. Tekmeciler araamda, ba§ta Hak- nadılar ve bu maçı 3-1 Kurtulu§ kazan-

kı ve hemen arkasından Fuat olmak dı. 
üzere, Nuri, Faruk t emayüz ettiler. Eh i. 
Bu işte, kendi kalesine bir kaç şilt atan 
Güneşli Faruk ve Yusuf ta fena değil. 
lerdi. 

Niyazi tekmelere mukttvemet, Me
lihte kendisini bir daha kaçırmamağa 
azmetmiş gibi görünen bir iki rakibin
·den ucuzca kurtulmak hususunda ma
haret gösterdiler. Beşiktaş takımında 

ilk defa oynayan Osman muvaffak oldu 
sayılabilir. Çoktanberi sahada görünmi. 
yen Nazım da hiç fena değildt. Fuat, 
futbolculuk faciasının bir timsaliydi. 

Yirmi iki .oyuncunun, bizce, en iyisi, 
herşeye rağmen, ay<)ğına geçen her to
pu en iyi bir şekilde kullanan, arkadaş
larına bir çok fırsatlar hazırlayan ve 
böylelikle futboldaki derin vukufu ve 
tecrübesiyle daha uzun müddet, birin
ci sınıf oyuncularımız arasınlda mevkii. 
ni muhafaza edeceğini g&teren Rebi
iydi. 

Sözümüzü bitirmeden evvel - Gü· 
neşli olmadığımızı hatırlatmak suretile 
kendimizi tarafgirlik şüphelerinden 

t enzih ettikten sonra • bir noktaya işa
ret etmek isteriz : 

Tekme atmadan dürüst oyun oynadı
ğı zamanlar hepimizin takdir ettiği 

Hakkı, dün, cidden kendisine yakıştıra
madığımız mübalağalı ve man~ız bir 
asabiyete kaptlmış ve buna rağmen, c:r. 
yundan sonra bir kahraman gibi omuz. 
Jar üzerine dolaşmı_ştır r 

Hlakkı, bir ısporcu olarak kendisini 
herkese sevdirmek i'stiyorsa, her şeyden 
evvel, sahalarda, eskisi gibi, hakiki bir 
sporcu, yani bir centilmen gibi hare • 

Galataspor - Eseyan 
• Şazi Tezcanın hakemliği ile yapılan 

Eseyan - Galataspor müsabakasına ta
kımlar şu kadrolarile çıkmışlardı: 

Galataspor: Koço - lhsan, Rıfat -
Muzaffer, Paskalidis, Pakis - Bobi, Is .. 
tefanidis, Nikos, Angelidis, Niko. 

Eseyan: Azad - Garo, Omıik - Ke
ğam, Adnan, Bodo - Tomi, Matat, Va
rojatı, H arat, Asben. 

llk dakikadan itibaren üstün bir oyun 
tutturan Galasporlular müsabakanın 

dördüncü dakikasında ilk gollerini kay
da muvaffak oldular. 
Eseyanın ara sıra yaptığı tesirsiz hü

cumda mukabil Galataspor 30 uncu da
kikaya kadar tam bir üstünlük kurdular. 
Bu dakikadan sonra yavaşlayan rakip
lerinden hakimiyeti koparan Eseyanlıla
nn hücumları görüldü. Da~'lnık bir hal
de yapılan bu hücumlardan birinde kar· 
şısrndaki müdafiin hatasından istifade 
eden Adnan güzel bir kafa vuruşile to
pu Galataspor ağlarına taktı. 

Bundan sonraki müddet zarfında kar· 
şılıklı fakat neticesiz hücumlar yapan 
taraflar ilk devTCli 1-1 beraber bitirdi
ler. 

lK!NCt DEVRE: 
İkinci kırk beş dakika - ilice nazaran

daha süratli oldu. Bilhassa ilk 20 dakika 
da iki taraf da beraberliği lehlerine boz
mak için çok çalıştılar. 

Son dakikalarda Galatasporun tazyiki 
ba~ladıysa ela çok güze! O)t!<.:y::.r Gala
taspor kalecisinin sayesinde galibiyet go
lünü atmağa muvafafk olamadılar. Bu 
suretle maç müddeti beraberlikle bitti-

ket etmelidir • J _ _ ____ N __ n_o_v_a_m_r_ı_2_1n_c_i_d_e_ 
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Yazık I ilminizi ölüm saçmak 
uqrunda kullanıyorsunuz. 

Yavaş yavaş, konferans verlnniş 
gibi anlatıyordu. Gude fikrini söyle.. 
di: 

- Çok enteresan! 
Genç kız devam etti: 
- Şu tuttuğum leviye şua neşreden 

aletin karşısında. madeni levhaya ku
manda ediyor. Bu perdenin arkasın
da. kafes içerisinde bir hayvan bulun 
maktadır Dikkat! Perdeyi açıyorum. 

Leviyeyi aşağıya. indirdi, madeni 
perde açıldı ve "Ganıma,, madenin
den yapılmış bır kafes içinde bir tav
§an göründü. 

- Şuam tesir saha.qr, maalesef, he
nüz pek azdır; ancak iki metre .• 

Mllhendis mırıldandı: 
- Hamdolsunl 

Jertrild omuz silkerek: 
- Merak etmeyin, dedi, bu tesir 

Babası ilk zamanlarda birkaç santi
metreden ibaretti. Aylarca çalışarak, 
bu sahayı santimetre santimetre &r· 

tırdık. 

Mühendisin dudak bttktüftinii gö
rünce hiddetlendi: 

- İcap ederse senelerce çalışacak 
ve mutlaka muvaffak olacağız. O za.. 
man "Ölüm şuaı,, mız muharebe mey 
danlantıı yalayacak ve o gün.. 

Mühendis, kızın sözünü kesip alay 
etti: 

- Ve o gün Almanya dünyaya. ha-
kim olacaktır. Amin:! 

- Evet, dünyaya hakim olacak! 
- Dehşet ve ölUm sa<' arak! 
- Ne çıkar! Fon Bernhardi "yalnn 

gaye mukaddestir, kullanılan vası~ 
• 

larm ehemmiyatf yok,, demiyor mu? 
BU veciz.e her Almanın kalbine naif· 
edilml~. 

- Ayni zamanda her Alınan kadı
mnm da kalbine galiba? Yazık! İlmi· 
nizi 01ttm s~ak uğrunda kullanma .. 
fa ne kadar kolaylıkla razı ola.bili· 
yorııunuz. Size açıkça söyliycyim: Be
ni korkutuyorsunuz! 

- Yani birbirimizi anlayamıyoruz; 
ırk meselesi! Ne Jse felsefeye lüzum 
yok; beyhude! Vatanperverliğimiz ay
ni cinsten değil! .• 

lşimlr.e gelelim. Fakat daha evvel 
•ize bir sual eorma.ğa lüzum gl5rüyo
rom. S.riyet muhibbi: TecrUbelerlm 
sizi alakadar ediyor mu? Hassasiyeti
niz belki de ı.&llmane tecrübel ?rhnden 
müteessir olur. 

- Çok ali.kadar oluyorum. 
- O halde devam ediyorum. 
Duvardaki elektrik kablosunun ya

nma gitti: 
- Cereyanı veriyorum. 

' Leviyeyi lndirdl, bir kıvılcım göriln 
dfl ve masanın Ustündeki Aletten mut-
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tarit bir gllrllltn ititllmeğe ba§ladr. 

JetrUd ltete yaklqarak mUhe.udi-
ae: 

- Bulundujunua yer fU&U1 tesir 
sahası haricindedir, dedl. Oradan ay
nlmayınız ve dikkatle k&l'lıya bala· 
nız. 

Aletin arkuiıı& geçmlttl. Objektı. 
f in içinden bakarak kalesinin içinde 
ot geveliyen zavallı taVIUU nipn alı
yordu. Aleti masada, tekerlekleri üs
tünde ileri geri, sağa. sola. hareket et
tirdi ve nişanı tamam olunca: 

- Dikkat! dedi. BJr .• tiri .. 
Şimdi aletin önündeki maskeyi kal

dırıp IWl.I ser~t bırakacağım. U ~ 
Mühendis artık ona bakmıyordu. 

Bütlln dikkatini mahpus hayvanın 
üzerinde teksif etmişti. Zavallı tav
şan, şimdi ön ayaklarım kafesinin 
parnı&klıkla.rma. da.yamı§, pembe bur
nunu kımıldatarak dışarıyı seyrediyor 
du. Gude, garip bir hiuin tesiri altın
da fdl, hayvana acıyor ve genç kıza 
bu zavallıyı öldftrmeğe kıyabildiği için 
kızıyordu. Birden kulağına hafif bir 
tıkırtı geldi; JetrUd ateş etmişti. 

Aletten görünürde, bir teY çıkma
mıetı. Fakat hayvan birden irkildi, 
esrarengiz bir kuvvet onu kulakların
dan ve a.yaklarmm ucundan tutup 
çekiyormuş gibi upuzun oldu ve yere 
dilşüverdi Salonu yanık et ve kıl Jco
kusu bürüdü. 

Gude nefretle bağırdı: 
- Yetl§4-! 
Genç kız, aleti llapadr. Gayet ialdn, 

elile kafesi göstererek: 
- Naaıl '! dedi. FevkalMe değil ml? 

Baknıız ,biraz evvel ha.yvanm ~ği 
ot bile öldü, yandı. 

- Korkunç! ŞeytanJ bir ltf 
Deh§et içinde, biraz evvel tavpnm 

bulunduğu kafese bakıyordu. Birden 
dönd~ genç kızı omuzlarından yaka
layarak tiddetle sarstı, yUzUne ka.rtı, 
adeta dudak dudağa bir vaziyette ba
ğırdı: 

- Ve bu ölüm iletini siz icat etti
niz ha? 

Siz. .• 
Nefes nefese, bOytik bir isyan için-

de söyleniyordu. 
Jetrild inledi: 
- Kolumu acıtıyorsun112! 
Bu şikayetle kendine geldi ve der

hal kızı bırakarak öztir dJledi: 
- Affedersiniz. Ne oldum bilınem. 
Genç kız elektrik kablosunun yanı

na gitti, bir leviyeyi hareket ettirdi, 
kafesin önündeki madeni perde ağır 
ağır inerek o kısmı kapattı. 

Gude Mla ayni yerde duruyor. bt.ıı 
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- Garip §eY doğruau.. Cidden ~p py.. Sebep T 

- itte bilmedifim yeglne py de but. Sebebini bilmiyorum. 

önde, dil§Unllyordu. J ertrftd onun ya,.. 
nma gitti, elini omuzuna koydu. Bu 
temaa delikanlıyı titretti. Başını kal
dırıp baktı ve bir eey söylemedi. 

General henata.ynın kızı tam.amile 
değişmişti; biraz evvel ölüm eualari
le tecrlibeler yapan sanki o değildi. 
Delikanlıya iyice yaklaşıp vücudunu 
onun vücuduna temas ettirerek, duda
ğınm dibinde, mırıldandı: 

- Benden hoşlanmıyorsunuz değil 
mi? 

Gude ı.eı çıkarmadı. Jertrüd elleri
ni, onun omuzundan boynuna indire
rek erkeği kendine doğru çekti: 

- Biliyorum. ve hissediyorum ki 
benden h<>ilanmıyorırunuz. Ah! Ne 
betbahtım ! Benden hoşlanmıyorsu

nuz. 
Genç adam, sinirlerile müthiş bir 

mücadele halinde idi. Kızı bileklerin
den a.yakala.ya.rak vücudunun üzerin
deki tehlikeli teması uzaklaştırmak 

istedi. Fakat onları awcunda hisseder 
etmez zevkli bir teslimiyete kapıldı. 

Hislerinin tesirile ağzından bir itiraf 
kaçırdı: 

- Hayır. 
Fa.ka.t gene ha.kim ola.bilerek ilk 

itirafını derhal tashih etti: 
- Beni korkutuyorsunuz, o kadar! 
Mağlup olmuştu ve Jertrüd da bunu 

anlamıştı. Şimdi delikanlının bcynun:ı 

kollarile sarılmı3, başını geriye doğ
ru iğmi~ti. Gude onun ihtirasla titri
yerek. kendi dudakl&rını bekliyen nefis 
d~· beıxıbeyaz cli§lerini görtı• 
yordu. Bilsbütün sokularak adeta 
mühendisle bir vücut olmağa çalJfan 
kız, mırıldanıyordu: 

- Biraz evvelki tecrübeyi unutu
nuz. Ne olur, unutunuz. 

Dudaklarını uzatmr,,tı. Gude km 
belinden kavrayıp kaldırdı, dudakları 
dudaklarında, onu g6tU.rdil, maeanm 
UstUne yatırdı. MUtemad.iyen, çılgınca 

öpiiyor, dudaklarını, boynunu, yanak
larını öpücüklerle bombardıman edi
yordu. Ellerinden birisini kızın belin

den çekti, bir yandan öperken serbest 
kalan elini de onun vücudu üzerinde 
dolaştırmağa başladı. Fakat genç kız, 

birden doğruldu, ellerile delikanlıyı 
iterek bir bakire isyanile haykırdı: 

- Hayır! Ha.yır. Bu olmaz .. HenUz 
olmaz.. İstem.lyorum .. 

lkisi de ayağa kalkmış, güreşten 
evvel kuvvetleri hakkında fikir edin
mek istiyen fki pehlivan gıoi, birbir
leri.ol stıznyorla.rdı. Gude soluk solu
ğa: 

- Niçin? dedf, nf çin? 
Biraz evvelki geçici temasm teslrlle 

OMAtS-ıg 

Fransada garip bir lhlAd 

Sen-Bernar köpekleri Him 
dağlarına naklediıigo 

Fransa ile ltalyayı ayıran Alp dağlan 
arasında i$1lllnl herkesin iıittiği iki ıeçit 
vardır. Büyük Sen· Bernar, küçük Sen 
Bernar. Kl}ın bu aeçitıeri 8§lDak güç 
bir ittir, sık l1k kar tipile.ri yolu kapatır. 
yoltu.lar kar yıiınlan arasında kaybolur 
ve ölür-

Her sene aık ıık vukua gelen bli kaza
ların önüne geçmek için Sen Bemar ge
çidinde iki manastırda oturan rahipler 
köpek yetiştirirler. Ayn bit ırk teşkil 
eden bu köpekler Sen Bernar köpekleri 
ismini alır.. Bu köpekler, boyunlarında 
küçük bir sepet olduiu halde kıt gQnle
rinde bu geçitler üzerinde dolaşır, durur 
lar; boyunlarındaki sepette yolda kalmış 
yolculara kanlarını ısıtacak ve onlara ye
niden hayat verecek küçük bir §İşe kon. 
yak vardır. Eğer yolcu henüz kendini 
kaybetmemi§ bir halde ise konyak içtik- ı 
ten sonra köpeğin kılağuzluğu ile manas 
tıra kadar gelir .. Eğer yürümiyecek hal· 
de bulunursa köpek k<?Şa koşa manastıra 
gelir ve- manastırdaki keşişlere yo1da has 
ta bir seyyahın bulundu~u anlatır ve 
bir imdad kafilesinin yola çıkmasını te
min eder. 

Fakat seneler geçdi, medent vasıtalar 
arttıkça sen Bernar kopeklerlnin ehem· 
miyeti de azalmal{a bac;ladr. Bfiy{ik ve 
kilçilk Cen Bemar geçitlerinin y.:tmaçla· 
rmda seyyahlar için sığınaklar yaprldı. 
Bu sığınaklara telefon yerl~tirltdi. Bu 
mretle, ~neden eeneye, köpeklerin kur
tardıh insanların ~yısı aıatmah ba~la
dı. Köueld'!f artık tamamile işsfı kal· 
mı,lardı. Fakat gecitletde başı boş do
laşmakta devam ediyorlardı. 

Geçen sene bir hldise oldu. Bu köpek
lerden bir tanesi geçitde dolaşan bir kız 
cağm ısırarak ağır surette yaraladı. Bu 
defa Fransada eskiden çok sevilen bu 
köpekler hakkında urnwni bir nefret u
yandırdr .• Herkes ırkın bozulduğundan, 
köpeklerin çok adil~tiğiı den bahsetti. 

Bu dedikodular gazetelere intikal etti. 
Yapılan nşiyat papazların. bilhassa 
köpeklere bakmak vazifesUe me.sgul olan 
papaz Sirilin çok canını sıktı, fakat el
den ne gelir? Fransa hükQmeti Sen Ber· 
nar köprldcrinin serbest dolaşmasını 

menetti. Manastır avlu 
için geni~ kafesli kulübel 
Bütün hayvanlar bu kaf 

Fakat karlı da~ıarm 
liklerine Aşık olan hayvan! 
de çok sıkıldılar, hürriyet! 
köpekler birer birer ölmeğ 

o vakit papazlar dO§Un 
vanlan ölümden kurtara 
radılar. 

Himalaya dağlarında 
metre yüksekte Lataa geçi 
nastır )'Qptırmalc, kö 
talara malik olmıyan Çi 
betlile.rin hayatını ln .. ~-'T'tl 

mal!ya dailanna nakletm 
diler. 
İnşasına başlanmq olan 

yapılması birkaç ay içeri 
miş. 

Sen Bemar maı~c+mnnııl 
tün köpekler nisanın 3 ün 
ya limanından hir posta 
dirildi ve yola çıkanldı. 
buçuk ay ltlrecıek.. Eğer 
meti ve kafa fçertsinde 
hayvanları tamamite ôld
sonra köpekler Himall 
karlı sırtlannda eski h 
caklar. 

~Arada büyük fark va 
Pmflfl ~ ~: simdi,. kadar b,_., ....... _ ... 

lld edllememitür. Bu pudranm. • bDJGk meat'911 bilbı
lerl için buırlamma olmam ,. terkibinde tahrif edlal blçb!r 
hınmamutdJr. 

PERTEV ÇOCUK 
Şlpıan, vtlcuthı. bazı ldıuel• de kaUamnatt&dlrlar. 

valanııda " koltuk aJtlarmm pltiJrJerfne brp bmldlD dalla 
pudra bentıı keefedilmemıft,lr. 

ONU OlOER ADJ ('r ALll PUDRA) lan ile bntbrm 

ihtiras ve cüret1 artmıatı, yeniden hu
cuma hazırlanıyordu. Kız geriledi: 

- Hayır. Şimdi olmaz. 

Duvara dayanmııtı· Korkudan göz. 

teri büyiimOı, ellerile göğsünü m1Jha.. 

fuaya çalıf&Rk yalvany 

- Yaklaşmayın. Biraz 
rime hakim olamamıştım, 
lat1mal et.meyin. Siz ld 
smız. Bana acıyın! 

- Cinayeti Sablhanm ifledJği tahakkuk edfy 
kikat ne safhada? 

Da.ha doğrusu •bebln o olabileceğine ihtimal vermiyorum. ŞiJn.. 
di yine kendisini slya.rete gittim. Oradan geliyorum. Zaten.. 
Sıluftırdım. tık ıUn neler söylediyse ayni aeyleri tekrardan 
'bqka. bir teY yapmadı. Sebebi IUYJDUI Na.el bey &la inanır 
JDJsuua? i'eridln JZbrapta.n ölmemesini temin için yapmıt bu ci
nayeU.. Ferid, Nimetin Suada ihanet ettiğini, doktor Nedimle 
dti§Up kalkbğım blllyor, gözlerinin görmedtğini düşüııerek 
ba.basma söyleyemiyor, kendi kendini yiyip bitiriyormuı. va.. 

HAHERl.~ .EUl::lıl U!.t'lUKASI: 72 

- Tahkikat safhası maalesef bu iti onun 
Cinayeti nasıl ifledtğinl, stWıı nasıl, ne zaman 
otopsi tmeriııc!e yapılan araştırmalara uyuyor. Sd 
f§ledift sillh da, attığım alSyledfğf kuyuda bul 
a.rqtırmalar onun tberfDde yapılıyormue. '-X 
ca.nm kurşunu mudur?,, diye. Her eey tahakkuk 
bunun da ta.hakkulmııu beklemek !Azım. Nltetlı!Q 
nk öğrendiğime göre de b(5yleymf§. Yazan: Hasan Ras"m Us 

styetl Swıda kendisi de bir yolile haber vermeyi doğru bul- tin yapbklarmdan haberdarmış, fakat Suada söylemeye cesa-
mam11- Nimetin kötü harekellerini gözleri garmiyen bir ada- ret edemiyenlerin ba§lllda geliyormut. 
ma bilclirmeııin doğru olma.yacaimJ dtlf(lnmllf. Ne yapem 'l - Selim ııe oimuı? 
Bunu demlt ben ortadan kaldmnm. Bu kararla gitmıf, taldp - Bilmem vallahi. Bir muamma ki günlerdir içinden çıka-
etm!i ve bildiğiniz dııayett teıemı" lnarv!ımz mı m madun Belkl bu kör dUilbntl .ız çözebilirslıılz.. 
pdi buna! - Pek kolay çözllleceie benzemiyor. 

Sa.brt. ftlplıe.ıiıln yerinde oldufunu Naci beyin tudlk ~ Bu sırada tramvay durdu. Naci bey: 

mealnl bekler gtbt ytlzüne baktı. Naci bey dflfllnll)'orda. Daha - Ben p1d1m gelecefim yere. Sen nereye gidiyorsun? 
CSotnıau bu beklemediil haber kal'fIIIDda donup kalımtb, bfr. - Selbn beye uğrayacafmı. 
denblre 1Uall kal"fılayacak cevabı tuarlayaDWJllltL - GeJ &yleyıe flll'&y& ujrayıp beraber gidelim. 

- Hele Hele azıcık mtıaaade et de kendimi toparla.yayım. Sabri, a.)'Bfa kalktı. Tramvaydaki kalabalığı yararak indl-
dedi. Blltiln bu feınet Nımetın ihanetini Suad& blklinnekteıı ter. 

Naci bey, yolda ytırUdUkleri mUddetçe, işin h 
lanndan bahsederek bu işteki kabahatin büyük 
Sa.bihanm omuzlarma yükledi: 

- Ona yaptJfı hareketin doğru olma.dığmı sö: 
man bana aşağı yuka.n ıun.lan &ayledl: "Rica eder 
benimle bu mevzu üzerinde konuşmayın.,, Yqay~ 
olan, netes alan, yiyip içen kadın için g&aeri ~ 
adama: "Öldü .. denmesi doğru muydu? Böyle olm 
Sabilıadan başkuı değildi. Hep bu anla...cunuJıJrlar1 
ğümler böyle bir karann tatbikinden sonra çıktı. 
le olacaktı .. Başka ne olabilirdi ki •• 

- Doğru Naci bey, çok doğru aöylUyomm. F 
yapılmış ve bitmi11 şeyler. Bundan sonra ne yapma 

- Yapılacak bir şey kaldı mı ki •. mi ileri geliyor. Naci bey, koluna girmlftl. Tramvayda yarım kalan sözünü 

--Bftt.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~jb~lı!.....:::~·~,~~'l~e~tamam~!:!!!~l~:._~~~~~~~~~~~~~~~--==-5inıdi.JSe;llm-.beYJ!..Jatme:!llitUYmeltıl...:Qlll&ı:ıl~ 



ı>MArs-ım 

F 1L0:\1A ve kansı Kisı artık bırl· 

birlerine fena kızmağa başlamış· 

!ardı. Medeni insanlar gibi setre pan
talonla, blQz ve etekle geziyorlardı ama 
ne de olsa insandılar. Onların da asap
ları vardı. Filomanın yetiştiği muhitte 
adam karısının aşıkım bir defa ikaz C· 

derdi. Herif bundan mutenebbih olmazsa 
onu öldürürdü. 

Maamafih Kisinin başka ~şıkı yoktu. 
Kisi sadece vırvırcı idi. Olmtyacak şeyler 
için kocasına vırlar, onun başının etim 
yerdi. 9filomanm kuyruğu onun elinde 
idi. Çünkü küçücük ~lannı Filoma 
çok fazla seviyor, bir türlil ondan ayrıla
mıyordu. Zavallı Filoma baba idi ama 
çocuğuna kanşamryordı ki. Çocuğun 
her şe>ine karışan Kisinin erkek karde
şiydi. Kisinin kabilesinde koca aile iş
Jerisıe karışmazdı. Ailenin idaresi kızın 
en büyük erkek karde§ine dil§Crdi. 

Kisi bu işi ifrata götürüyordu. Çocuk 
ne zaman babasına koşsa onu açılan işti
yaklı kollardan kapıp kaçırır, sanı..; ba
bası çocuğu zehirliyecekmiş gibi çocuğun 
ona soJ...-ulmasmı bir türlü hazmedemez
di. 

Filoma kızıyor, köpürüyor. Kisi;i bo
~la tehdit ediyordu. Kisi ise bu 
tehdide pabuç bırakmıyordu. O, çocu
ğun Filomanın her şeyi olduğunu Filo
manm onsuz ya~tyamıyacağrnı pekala 
biliyordu. 

llk kavgaları bir hiçten ba~lamış fakat 
bitmemiş. tükenmemiş, kısa fasılalarla 
fc\·eran halinde olan bir yanar dağ gibi 
hergiln devam etmiştir. Biribirlerine kar
şı olan hırslan, öfkeleri. üstüste yıkılı

yor. kocaman. tchditktır bir tepe mey
dana geliyordu. En son kavgalarında 
Kisi kocasına tenbel ve korkak demiş
ti. Bu, onlan biribirinden büsbütün 
ayırmıştı. Evet Filoma boş oturmağı se
viyordu. Fakat korkak değildi. Sahilde, 
denizin çevrelediği bir mercan kayasına 
oturur, kulağının arkasına taktığı koca
man bir beyaz çiçekle süslenen bafmın 
suyun üstünde dola~~m aksine bakarak 
hayala.ta dalar, dü~ünür, düşünürdü. 
Kadın kısnu tuhaftır. Kisi kocasının 

böyle aylak gezmesine pek kmyordu. 
Onu güzclliği ve kuvveti için sevmiş ,.e 
isterni~ti. Filoma uzun boylu \'e yakışık· 
b idi. V'ücudu muntazam \'C adaleli idi. 
Fakat kaç para eder ki tenbeldi. Kuv
\"Ctinden istifade etmesini bilmiyor, ça
lışmıyordu. Kabileye, diğer dclikanhla
rın yaptığı gibi hissesine düşen ~iyeceği 
bulup getirmiyordu. Sonra ölüler için her 
ay yapılan raksa iştirak etmezdi. Bütün 
bunlar aleme karşı kansını utandırıyor, 
onun kadınlık gururunu törpülüyordu. 

Ölüler için danscdilirken kabile koca
man at~lcrin etrafına toplanır, Boharc 
adasında ateşin kırmızı t~ığı altında 
Parıl panl yanan biçimli, esmer vücutlari 
le erkekler tumtumlann, da\"Ulbrm ahen 
gine ayak uydurarak raksederler ki et
raftaki kadınlar. kızlar hep bir ağızdan 
ha}•km~ırlar. ölulerin ruhuna mer~iye
ler okurlardı. z 

Arada bir durulur. ortada bir yığın ha· 
lined duran Hindic;tan Ce\izlcri. köpek 
balığı eti \ e muzdan birer lokma yenir 

\'e gene dansa devam edilirdi. Bir deli
kanlı bitap düşerse hemen onun yerini 
başka bir delikanlı doldururdu. 

Ya Filoma? 
O bunlara metelik bile vermezdi Ölü

leri düşünmek onun için değildi. Bir sene 
ewel Kisi de öliileri pek aklına getirme
mişti. Onun gözü bir diride, Filomada 
idi. Ah şimdi Filoma}•i ele geçirmişti. 
İstediği olnıu5tu. Artık ölüleri de dü
şünmeli idi. Bu ölüler raksı garipti. Ayda 
bir defa kabile halkı ölülere tahsis edi
len boş klübdere onların hayatta iken 
en se,·dikleri yiyecekleri, zıpkm gibi, 
balta gibi en çok kullandıkları eşyaları 
korlardı. Tomtomlar çalınıp çıplak vü
cutlar titriyerek, oymyarak sıçradıkça, 

ada kızlarının ince, ahenkli sesleri göke 
yükseldikçe ölülerin ruhları ateşlerin ı
şıklarının erişemediği kulilbelere girip 
çıkarlar, eski günlerini yaşarlardı. Rak
sın sonunda ruhtan kanulanna binerler, 
ölüm adasına dönerler. küçük adayı gene 
yaşıyanlara bırakırlardı. Zaten d~rma
mrş çocukların ruhlarını getirenler de 
bu göze görünmez kanular değil miydi? 
Bu ruhlar gebe annelerin· ağzından gi
rerler, onların karnındaki çocuğa yapışa· 
rak ona can verirlerdi. 

Bir dert daha vardı: Yiyecek bulmak
ta Filoma bir beyaz adam kadar becerik
sizdi. Üstelik Kisinin karnı büyüyordu. 
Bir çocuk daha yola çıkmıştı. Nasıl koca 
sına kızmasın. nasıl hırçmlaşmasın! 

Artık Filomanın da kafası kızmıştı. 

Dışardaki dans yaygaralarından gözüne 
uyku girmiyordu. Kisi onun yanında ya
tıp ona sıcaklık verecek yerde kalkıp 

ölülere şarkı söylemeğe gitmişti. Çocu
ğu dayısının kulübesindeydi. Bu hayat 
mıydı? Gündüz vınltı, gece uykusuzluk. 
Yattığı yerden doğntldu. Artık kararını 
vermişti. Ne olursa olsun karısı onun 
yiyecek tedarik etmediğinden şimden 

sonra şikayet edemiyecekti. O gece kan
sile en şiddetli kavgalarını etmişlerdi. Da 
ha ortalık ağarmamıştı. Filoma gerindi, 
esnedi. Gözü kansının kıymetlisi olan 
yemek pişirme tuğlalarına ilişmişti. Bir 
aralık onları denize fırlatmağı düşündü. 
Sonra vazgeçti. Bundan kansından ziya. 
de keneli mutazarrır olacaktı. Yavaş ya
vaş yerinden kalkarak, kamıştan örme 
kulübenin incecik, asma merdiveninden 
yere indi. Bir kolunda ipe dizili~ hin
di~an cevizi kabuklan asılı idi. Bir elin
de de birer yarda uzunluğunda bir avuç 
mızrak vardı. Bunlardan en uzunu ve 
kalını köpek balığı avında kullanılan \ 
bir zıpkmdr. Mızraklar uzun zaman kul
lanılnıadıkları için üıerlerinde örümcek 
ağlan sarkıyordu. 

Filoma daha on şekiz yaşındaydı. On 
.rekiz yaşında evli ve çocuklu! Vücudu 
ince uzun, ve çok biçimli idi; trpkı bronz 
bir heykeli andırıyordu. Hareketleri a
henkli ve hostu. Asık suratı bu haliy1e
bile güzelliğinden kaybetmemişti. Kulü· 
belerin arasından geçerken bir kırmm 
yab:ıni karanfil kopararak kulağının ar
kasına iliştirdi. İnsan bedbaht, kederli ,. 
olabilirdi. Fakat çiçeksiz olamazdı. 

Kanosu ince uzundu. Onu kendi eliyle 
yapmıııtr. O zaman daha genç ''c mesut-

n 

Seni memnun etmek için T""-" ______ ......... ______ _....._... 

erkek mulıakkak canını l H i KAY E 
mı telılikelJe sokmalı? L-----------·-' 

tu. Kisi kanonun biçimini beleıımi§, ya
pılırken yardım etmi§, ona tatlı 6esile 
§arkılar söyliyerek zahmeti kolayla.§tır
nuştt. 

Filoma kanoyu dQmdilz ten rengi ku
mun üstünden iterek suya indirdi. Sırtı
na asılı balık ağını dikkatle kanonun ha§ 
üstüne serdi. Bu ağı bugün kullammya
caktr. Ağ ufak bbk içindi. Halbuki onun 
gözü köpek balığında idi. Bütün kabile
nin kamını ve kansının gözünü doyura
cak bir av yakalamağa ahdetmişti. 
Kafası ha.la. kızgındı. öfkesi serin sa

bah havasına rağmen geçmemişti. Bir 
taraflarında büyük bir delik bulunan 
sap taraflarındaki ufak bir deliJ...-ten ise 
uzun bir sarmaşık koluna geçirilmiş o
lan Hindistan cevizi kabuklarının kano· 
nun arkasından suya sarkıttı. 

Padili suya batırarak kanoyu yürüt
meğe başladı. Boş Hindistan cevizlerinin 
içine su hücum ettikçe garip bir ses çı
kıyor, havanın sessizliğinde uzun garga
ralar halinde ortalığa yayılıyordu. 
Yavaş yavaş güneş yükselnıeğe, ortalık 

sıcaktan kaynamağa başladı. Filoma sı
cağın farkında bile d~ldi. O hep akşam
ki kavgayı düşünüyor, düşündükçe hırs
lanıyor, ha babam kürek çekiyordu. 

Bir Avrupalı köpek balığı avına çıktı
ğı vakit en fennt vesaitle bir bütün gün 
uğra,Şll' ve ekseriya eli boş döner. Halbu· 
ki Trobriand adasına mensup bir ba
lıkçı Hindistan cevizi kabuklarile bir sa· 
atten ~a kısa bir zamanda bitiriverirdi. 

Her ufacık dalgacık Hindistan ceviz
lerinden bir gargara, bir aınıe sesi çıkar
tıyor, bu garip ses ta uzaklara kadar ya
yılıyordu. Bu ses tıpkı oralardaki kabuk 
lu balıkların, istiridyelerin içlerine su 
girip çıktıkça çıkarttıkları sese benziyor 
du. Uzakta deniz birdenbire harekete 
gelmiş, torpil biçimi kocaman siyah bir 
cisim yavaş yavaş suyun yüzüne doğru 
y(lkselerek bu sesi dinlmıele başlanq
tı. Aradan on dakika kadar geçti; Filoma 
~terek uzun zıpkını eline aldı. B33 par
mağile zıpkının ökaliptos yapra~ ~· 
!inde olan ucunun keskinliiini denedi. 
Sonra kanosunun kıç tarafına yilrüyerek 
ktç üstünde doğruldu. Gözlerinde garip 
bir ışıltı vardı. Bütün fikri köpek balı~
na av olmağa değil onu avlamağa sap
lanmıştı. 

Altındaki su kan~tı. Şimdi, iki üç u
zun, kara gölge fıldır, fıldır oralarda 
dolaşmağa başladı. Filomanın duruşu 
biraz daha dikleşti. Bacaklarının adale
leri gerildi, meydana fırladı. Ant bir ham 
le ile, mızrak uzun iple beraber elinden 
frrlamıştı. 

Zıpkınlanan köpek balığı acı ile sırt
üstü dönmüş, bembeyaz karnı meydana 
çıkmı~tı. üteki karaltılar kısa, kesik kuy 
ruk hareketlerile ortadan birer hayal gi
bi silinivermişlercli. 

Su birdenbire kızardı, karıştı, dalga
landı. Ufacık tekne dalgaların arasında 
çırpınıyor, batmak tehlikesi geçiriyordu. 
Sonra birdenbire herşey duruldu. Filoma 
zıpkının ipini ya'.-aş yavaş çekmeğe baş
ladı. Kocaman balık su }iizüne çıkınca 
belinden çıkarttığı bıçağını ona sapladı. 
Su tekrar kızarmış ve kan~mıştı. 

Su durulunca Filoma zıpkın ipini tek
rar gerdi. Balık suyun yüzüne çıkmıştı. 
Bıçağiyle açtığı derin yaraya kıvrık bir 
ağaç dalından yapılma bir halka yerleş
tirdi. Bu halkaya zıpkın ipinden daha 
kalın bir ip geçirerek ipin ucunu Kano
sunun arkasına bağladı. Kanonun için-ı 
de diz !;ökcrek mevzun kollarının her 
han·ketile oynayan, kabaran bazulan-

nm padilc bindirdili kuvvetle tekneyi ve 
onun arkasında kızıl bir iz bırakan koca· 
man balı~ sahile dolru yürütme~e ba,_ 
ladı. 
Şimdi kumsal birdenbire canlanmış, 

tatlı kadın sesleri, ku~ crvıltılan gibi ha
vaya yayılmıştı. Filoma kanosunu kuma 
çektiği vakit etrafım sekiz, an kadın sar 
dı. Her hareketlerile hışırdayan ot etek
liklerile bu çıplak kadınlar tıpkı bale 
dansözlerini hatırlatıyorlardı. Esmer vn 
cutlari çok mütenasip, yüzleri bila. istisna 
güzeldi. Filoma ve onun getirdiği avı bü 
yük bir sevinç ile karşılamışlardı. Kızlar 
bembeyaz dişlerini meydana çıkaran gül
melerle ortalığı çınlatıyorlar. Ona yar
dmı ediyorlardı. 

Deniz zümrüdi yeşil bir ı:enk almı~tı. 
Gök, sıcağın tesirile solnıuştu. Altın sa
nsı kumların arkasında birdenbire yükse 
len Hindistan cevizi ve muz ağaçlarirun 
siyah gölgeli koyu yeşillikleri bu güzel. 
olduğu kadar yabancı manzarayı tamam 
lıyordu. 

Filomanm zıpkınını temizlemek. ba
lığın parçalanmasına yardım etmek Kisi 
nin vazifesi iken o yerinden bile kımılda
mamıştı. Sanki hiç bir şey olmamış gibi 
kulübesinin yüksek, kamış verandasın

da oturuyordu. ôteld kızlar ona seslen
dikleri vakit aldırmamış, dizlerinin üze
rinde oturan çocuğunu sıçratarak onunla 
oynamağa başlamıştı. 

Ukin Filoma yardımsız kalmamıştı 
ki. Kisiden çok daha güzel olan, belki de 
kabilenin en güzel ktzı Kasaba onun yar 
dımma koşmuştu. Kasaba güzel, okşayı 
a sözlerle ona yorgunlulunu unuttur
mu~. bir ağaç gölgesine onun için serdi
ği keçenin üzerine onun yanıbaşında diz 
çökerek ona kendi eliyle hazırladı~ mid 
yeteri ve Taroyu ikram etmişti. 

Filoma istese bu gilzel ktzı elde etmek 
iften bile değildi. Ku evli değildi, iyi 
yemek pi~irmeslni biliyordu. Kisiden 
gftıeldi. Başına taktılJ kmnm, mavi çi
çeklerden örillme çelenk ona ne kadar da 
yakışmıştı. 

Filoma düşünmek istiyor, fakat bir tür 
ın düşünemiyordu. O kadar yorgundu ki. 
Köyün en uzak k~sinden gecedenberi 
devam eden tomtomlarm sesi derin bir 
uğultu halinde kulağına geliyordu. 

Yorgundu; Kasabanın serdiği keçenin 
üzerine boylu boyuna uzanmış, kollarını 
başına yastık yapmış uyumak istiyordu. 
Fakat Kasaba çok yakınında idi. O o ka 
dar yakmında otururken gözüne nasıl 
uyku girerdi! 

Kisi ya,-aş yavaş kalkmış, kulübesjnin 
dallardan örülme asma merdiveninden 
aşağı inmişti. Hızlı hulı kocasmm oldu
ğu yere yürüdü. Ebrilerek Kasabanın ku
lağına bir §eyler fı~ıldadı. Kasaba evli 
erkekleri karılarından çalan kızlara ne 
yapıldığını unutmuş muydu? Köyfin ya_ş 
lı kadınlarından toplanan bir heyet hu
zurunda kocası çalınan kadm taraf rodan 
shTi bir dal parçasile srrtmdan et lok
maları mı çıkarılmasını istiyordu? 

Kasaba, kabilesinin bu iptidai kanu· 
nunu pek iyi bilirdi. Asık bir suratla o
turduğu yerden kalktı. Yerde boylu 00. 
yunca yatan adamın güzel vücuduna ar
zulu bir nazar attıktan sonra Kisiye ar
kasını döndü, kilçük, biçimli kalçalarını 
sağa, sola savurarak isteksiz adımlarla 

ağaçların arasında gözden kayboldu. 
Kisi de onun arkasından k-ulübesine 

dönmüştü. O da uykusuzdu. Uyumağa 

çalıştıysa da gözüne uyku girmedi. Bü
tün sabah kocası yokken o da boş otur
mamı~ı. Beş. altı tane uzun, siyah kök 

almış, köyün ilerisindeki kayalıktan de
nize dalarak kocaman bir kayanın dibi
ne bu kökleri, üzerlerine ufak taşlar eliz. 
mek suretile yerleştirmişti. B•ıklar ge
lecekler, bu siyah kökleri koklı>-acaklar, 
onun kokusile bayılarak suyun yüzüne 
çıkacaklardı. O zaman onlar kolayca 
toplanabilirdi. Bu kökler ne tuhaftı.! 
Bir dil~anmız mı var? Götürün bu kök 
lerden iki tane onun ateşine atın! Adam. 
çıkan dumanla ölüversin. Bunu yapamaz 
sanız biraz kök rendeleyin. Onun tütünü 
ne gizlice karıştırın ötesi kolay .. 

Kisi çocuğunu, sırtından sarkan Hin
distan cevizi ağacı yapraklarından örül
me bir sepete yerl~tirmiş, beline uzun 
bir bıçak takmış kulübeden inmeğe ha
zırlanıyordu. Bu sırada kocasının da u
yandığım, baktığını yerden doğrulduğu
nu, gerildiğini gördü. Ona uzaktan hay
ran gözlerle baktı. Onu çok, her şeyden 
çok seviyordu. O, köyün en güzel, en 
kuvvetli delikanlısı idi. Bütün bu sevgi 
ve hayranlığına rağmen onu üzüyor, kız
dırıyordu. Hatt! hazan onu o kadar 
sinirlendiriyordu ki onun tarafından kü· 
çücük bir ku gibi itiliyor, tartaklanıyor
du. 
Kisi kocasının adaleli kollarına, gerindik 
çe genişliyen göğsüne uzun uzun baktı. 

Filoma yerden balık zıpkınını almış ,.e 
sahile d~ yürümeğe başlamıştı. 

Kisi bir anlık bir tereddüt vakfesi go
çirdi. Sonra, asma merdiveni koşa koşa 
inerek onu takibe başladı. 

Filoma sevgilerinin ilk zamanlannda 
Kisi ile oynaştıkları kocaman kayanın 

yanına gitmişti. Artık köye olan borcu
nu yapmıştı. Şimdi, hatıralarla dolu olan 
bu h"ayanın üstünden denize dalacak, 
onun dibinde oturarak ağını serecek, u
fak balık yakalıyacak, böylece hem e~
lenecek hemi~ görecekti. 
Güneş batmış, ufukta gök kızıllı san .. 

Jı bir renk almıştı. Filoma kayanın üsta. 
ne tırmandığı vakit altında uzanan par. 
lak suya hayretle bakakaldı. Çok bal.ı1C 
vardı; fakat hepsi de ölü gibi suyun yü. 
züne çıknuşlardr. Hırstan Filomanm 
alnındaki damarlar meydana fırladı. De
mek küstahın biri Kisi ile ona ait olan 
balık sahasına el atmıştı. SITf onlara ait 
olan bu kayanın dibine kim zehirli költ 
koyabilirdi? 

Suya daldı. Üç kulaç dipte, kayanın 
ucunda aradığım bulmuştu. Birisi oraya 
zehirli kök koymuştu. Küfrederek ta"lan • .a 
kaldırdı. Kökleri alarak, tam suyun yü-
züne çıkacağı vakit kocaman bir karar
tmm süratle başının üstünden geçtiğini 
gördü. 

Filoma bunun ne olduğunu anlamıştı. 
hemen dimdik suyun yüzüne yükselen 
kayaya sırtını dayadt. Kollarım ve a
yaklarını da mümk-ün mertebe kayaya 
yapıştırmıştı. Bu \-aziyette köpk balığı 
ona bir şey yapamazdı . 

(Devamı 14 Üncü de) 
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Gayrıf edereler arasında 
DS"" Bqtarab 9 uncuda 

iülden on beşer dakikalık iki devre daha 
oynandı. 

UÇONCO DEVRE: 
Uzatılan müddetin ilk kısmında Gala

tasporluların ağır bastıkları gögrülüyor
du. Nitekim yedinci dakikada sağiç yir
mi metreden attığı güzel bir vole Eseyan 
kalesine girdi ve bu devre de böylece 
2-1 Galataspor lehine bitti. 

DORDONCü DEVRE: 
Son kısım Galata5p0rlularm müdafaa 

oyunu Eseyanlılann da mağlubiyetten , 
kurtulmak için bütün gayretlerile oyna- ı 
malarile geçti. Fakat iki taraf da vaziyeti l 
bozamadığmdan masabaka 2-1 Ec:eyanm · 
m:ığlQbiyetile nihayetlenmiş oldu. 1 

Arnn vutköy - Kurtuluş 
Günün son müsabakası Amavutköy ile 

Kurtulu~ arasında idi. Hakem Şazi Tez
canm idare ettiği bu maça da Amavut
köy mildafi lstavro ve kaleci Neaniden 
mahrum olarak: 

Yani - Miçaki, Mihal - Payirasi, 
K8mran, lstrado - Anesti, Gogo, Mav-
1olis, Pano, Scrafim, 
Şeklinde r;ıktılar: 

Kurtul~: Pa1Jayot - Drago, Mikado 
- Niko, PoZ:yenidis, Pıllyos - Maryo, 
Sinasi, Mar/>Ufa, Lili, Venüs, 

tik akında Arnavutköy kalesine kadar 
inen Kurtuluşlular solaçıklannın - ka
leciyle karşı karşıya kaldığı halde - at
tığı şilt avt oldu. Oyun karşılıklı hü
cumlarla ve cidden zevkli bir şekilde ce
reyan ederken Arnavutköy sağaçığı ge
riden aldığı derin bir pasla rakip kaleye 
sokuldu ve plase bir şütle müsabakanın 
ilk ve son golünü takımı hesabına kay
detti. Galip takım bundan sonra daha 

G. S._-Altllar 
_ Dnştnrnrı 9 uncuda 
anlayamıyor ve bunu batalı bir hcıreket 
buluyoruz. Me!ela, Bülcnd gibi, bütün 
imk"cınlara malik genç bir futbolcü, bir 
gUn aolaçrk, başka bir gün de santrfor

dur. Uzun mü~det santrfor mevkiindc 
oynar, sonra gene bir gün onu sol açık 

mevkiinde görürsilnüz. Ne olduğunu 
Bülende s~rarsanrz, kendisi de bilmez. 

Cidden merak ediyoruz: Bülend sol 
açık mr, santrfor mu 7 Sol açıksa santr
forda, santrforsa sol açıkta ne işi var? 

Amma diyeceksiniz ki: ''Bu antrenman 
ma~dır, nerede olsa oynar!,, Bu bir 
sebep te§kil etmez. Bülend hangi yerin 

oyuncusu ise, antrcnmaınlarda da, maç. 
larda da o yerde oynamalıdır. Yoksa 
bu gidişle hem aantrf or, hem sel açık, 
olan Bülcnd, netice itibariyle hiç biri

si olamıyacak ve bu iıte gene Galata • 
saray ziYanh çıkacaktrr. Sonra, hani 
'kıymetli bir oyuncu daha var • asıl ia-

1 mini maatteessüf burada aöyleyemiye
ceğim - o da dün müdafi, Beıiktaşla 

yapılan son maçta sağ iç, GUneıe kaf§ı 
yapılan son maçta muavin ve muhacim, 
eene mUhim bir maçta da bambaşka 

bir şey'di. Bu oyuncunun asıl yeri nc
ı:csidir?. İ§te bir Gal<Xaaaray muamma. 
il daha f •• Halledene aşk olsun f. 

Galatasarayrn, kazanabileceği maç -
lardaıı bir çoğunu kaybetmesinin ve 
yanm dllzüne gol otması icap eden ta
lrnnlara gUçbcla galip gelmesinin sırn
nr, fıte takımın bu karmakarııık halin
C!e, yani oyunculara bir tUrlü biribirlc
rine alışmak imkanının verilmemesinde 
aramalıdır. 

Bundan evvel yazdığımız bir yazıda 
da söylemi§ olduğumuz veçhile bugün: 
Sacid • LOtfı, Salim - Musa, Adnan, 
Suvidcn mUte§ekkil çok kuvvetli 
müdafaa ve muavin hatlarım maHk 
olıın Galat2'13aray takımının hücum hat
tı da istikrar kcıbedince - ki bu kat'iy
yen gliç bir iJ değildir· sarıkırmızılılar, 
memleketimizde &Uç yenilir bir kuvvet 
halini alırlar. 

Diln çok iyi oynayan ve gayet isa -
betli pas tevziatı yapan SUleyman, son 
yaptıfr maçların her birinde tedrici bir 
tekilde tcklmlil edc:n ve cidden gUzcl 
çalııtıfl için gUzcl oynamağa başlayan 
Bülend, dilnkü maçta köıcsinde adeta 
unutulan, fakız.t kendisine verilen ilk 
iyi pasta derhal kaleye kadar inerek 
bomba gibi §Ut atan Danyal, gene dün. 
kil maçta müdafi oynayan Şefik ve, ni
hayet dUıı, aılmnda. yer almıyan Ncc
c!et, Mehmet ve Haşim gibi yddi eleman 
dan, koca bir mevsim ı:arfında, kat'i bir 
muhachn hattı çıkaramam.ak keyfiyeti 
hi~ bir sebeple mazur g&terilemcz. 

fistün bir oyun çıkannağa başladı. Mer
kez muavin Kamranm iyi beslediği mu
hacim hattı bilhassa soliçleri Paponun 
gayretli oyunile Kurtulu5 sahasına yer
leşti. 

IKTNCI HAITAYM 
ikinci devre durgun ve zevksiz geçti 

bu kısımda Kurtuluşlular daha ağır bası
yorlar; fakat, kale ağızındaki becen"ksiz 
hareketleri ve Amavutköy kalecisinin gU 
zel kurtarı§lan yüzünden bir türln gol 
atmağa muvaffak olamadılar. 

Devre ortalannda Arnavutköy s3ğiçi 

sakatlanarak sahadan çıktı. On kişi ka
lan rakiplerine karşı daha üstün oyna
mağa başhyan Kurtulu§lular. fırsat ka· 
çmnakta devam ettiklerinden beraberli
ği bile temin edemediler. 

Müsabaka da böyle 1-0 Amavutköy 
takımının galibiyetile bitti. 

Atletizm 
Dünkü müsabakalarda 

iyi neticeler alındı 
Dlln Fener sahasında yapılan atla -

li:ım mUsabakalannda mevı!!imin başın -

da olmamıza rağmen çok iyi dereceler 
eldo edilmiştir. 

Yapılmış olan karşıla~malann birinci-
lcri eunlardır: 
100 mc..tre: lrfan 11,6 

~00 metre : irfan 23,1 
400 metre: Cemal 53,2 
800 metre: Galip (Ankara) 2,33,6 

1500 metre: Recep 4,19,2 
3000 metre: Artan 9,22,-
110 Metre manialı Faik 16,2 

Uzun atlama: Nevzat 6,31 

t!ç adım: SUreyya 13.8 
YUksck atlama: Polat 1,85 
Sınkl:ı aUnma: Haydar 3,20 
GUUe atma: Ate§ 17,74 
Disk atma: Veysi 48,31 
Cirit atma: Necdet 49,48 

B:siklet 
~ Bqtara!ı 8 incide 

Neticede Sülcymaniyeden Agop 100 
kilometrelik yarı§ yolunu 3 saat" 23 
dakikada katederek birinci, yine SU· 
lcymaniyeden Haralambo en az Uç ki
lometre fazla yol kat.etmesine rağ

men beş metre farkla ikinci, Feneryıl 
mazdan Torkum üçUncU olmuşlardır. 
Koşuya iştirak edenlerden Süley

mani~-eli Abdullah ile Cevat, GUneş· 
ten Hamparsom ve Fencrbahçedcn 

Haygazer muhtelif vesilelerle yarışı 
yarıda bırakmışlardır. 

Seri yarışların sonuncusu gelecek 
hafta yine MecidiyeköyU ile Bendlcr 

arasında yapılacak ve neticede bu ee· 
kiz ynrışlara en az puvan almış olan 
koşucu 938 İstanbul bisiklet birincisi 
olarak füın edilecektir. 

Bursa da 
Bursa 8 (Hususi muhabirimizden) 

- Bugün sekiz seri Uzerine devam 

eden bisiklet yarıalarının sonuncusu 
yapıldı. Mesafe 125 kilometre idi. Bi
rinciliği Bekir, ikinciliği Kemal ka
zandılar • 

Ankara da 
Ankara 8 (A.A.) - Bölge birinci

sini tayin edecek olan seri bisiklet 
yarışlarının sonuncusu bugün Akköp
rü - Süvari karakolu - :Sn.va istasyo
nu arasında 6 defa gidip gelme olarak 

120 kilometre mesafede yapılmıştır. 
Alınan teknik neticeler §unlardır: 

1 - Erdoğan GUnal (A. G.) 3 Sa. 
17 Da. 33 saniye, 

2 - Talat Tuncalp (Güne§) 
3 - Eyüp Yılmaz (A. G.) 
4 - Yakup KO§ar (D. Ç.) 
5 - Xfimüran Bozkır (A. G.) 
Bu suretle ve bugünkü yarış ile ne

ticelenen seri yarışlannoa koşucula
rın kati puvan vaziyetleri ve bölge 
dereceleri şunlardır: 

1 - Eyüp Yılmaz (A. G.) 14 puan. 
2 - Erdoğan Günal (A. G.) 16 pu. 

van. 
3 - Nuri Kuş (A. G.) 23 puvan 
4 - Kfunliran Bozkır (A. G.) 45 

puvan 
5 - Yakup 48 puvan 
6- Osman Tanyolaç (G.) 52 puvan 
7 - Al!eddin ( A. G.) 55 puvan. 
KJUp tasnifinde AnkaragUcü ekibi 

birinci, ikinci, ilcUncü, dl:irdüncü ve 
yedinclllği alarak bUyük bir farkla 
Ankarada ilk safta gelmektedir. 

HABER - J\~ poatuı 

Muamele ver
.gisinde tadilat 

Muamele vergisi kanununnda yapı
lacak deği,;Jklikler etn\fmda teklif ve 
temennilerde bulunmak üzere Ankara 
ya. gidecek heyetlerden ilki çar§amba 
günü hareket edecektir. Ankaraya ilk 
heyet olarak marangozlar cemiyeti 
heyeti gitmektedir. Marangozların 

heyeti cemiyet reisi Alieddin, umumi 
katip Fuad ve aza Alım.etten mürek
keptir 

Marangozlardan sonra milli sanayi 
birliği namına Ankaraya. bir heyet 
gidecektir. Sanayi birliğinin heyeti 
bUyük sanayii temsil eden ve her züm 
reden birer mümessilin bulunacağı bir 
heyettir • 

Diğer taraftan kilçük sanayi erba
bından mürekkep bir heyet de Anka
ra.ya gitmek üzere hazırlanmaktadır. 
KUçUk san:ıyi erbabr gönderilecek bu 
heyet için bir toplantı yapacaktır. 

Muamele vergisinin bu defa göre
ceği tadilatla matbu bir vergi şekli
ne getirilmesi ve büyük sanayiden ol
duğu gibi kUçUk sanayiden de alınma
sı cereyanı kuvvetlidir. Buna büyük 
sanayi erbabı gibi küçük sanayiciler 
de taraftar olmuslardrr. Maliye Veka
letinin yaptığı tetkiklerin de bu nokta 
üzerinde inkişaf ettiği sanılmaktadır. 
Bu ,;ekilde şimdi beş beygirden yukan 
kudr<'t ve on ameleden !azla işçi ile 
çalışanlardan alınan yüzde on nisbeü 
kalkacaktır. 

Barutgücü 
Galatasaray llses le 

berabere kaldı 
Bakırköy sahasında dün de büyük lıir 

kalabalık kütlesi önünde birçok futbol 
ka!"§ıla~malan yapılmıştır. 

Günün ilk maçı Bakırköy Rum genç 
takımı ile Beyoğlu Yeniyol klübü ara
sında olmuş ve Bakırköylüler 4-1 galip 
gelmişlerdir. 

Pera birinci takımı da Bakırköy Rum 
)arını 6-0 gibi btiyük bir gol farkile yen
mişlerdir. 

Beyoğlu Yeniyol A takonı Barutgücü
nün genç f utbolculan arasındaki mü· 
sabaka gençlerin 2-1 galebesile neticelen
miştir. 

Galatasaray lisesi B takımile Barutgü
ca B takımlan 3-3, ayni teşekkilllerin A 
takıml:ın da çok heyecanlı bir müsaba-

Ankaradaki 
maç 
lir' &,tarafı 8 lnclde 

dılar. Fakat ne yazık kl, Harbiye
nin !zmlr kalesi Bnlerlne kadar bil· 
yUk bir muvaffakıyetle silrUkledlğl 
top, hucum hattında fırsatçı ve şutör 
blr oyuncunun bulunmaması yUzUn
den ya avuta. veyahut kalecinin ku
cağına gidiyordu. 

Devrenin son krsmı. Harbiyenin 
hftklmfyetinde, fakat golsUz olarak 
geçtiğinden ı - O Alsancak lehine 
bitti. 

tkfncı devreye Harbiyelilerin be
raberllği temin, Aleancağm ise ilk 
haftayımda almış oldukları sayı a
vantajını kaybetmemek tçln canla 
başla. çalışmaya başladıktan görU-

IUyordu. 
Daha Uk anlarda iki tarafın da 

mUtckabilen yapmış olduklan akın
lar bir netice vermedi. 

11 inci dakikada. Harbiye merkez 
muhaclmtnln muhakknk bir gol pe-
şinde olduğu bir sırada, hakemin ge

rilerde yapılan faulU yaktlnden çok 
sonra çalması bu gol fırsatının zl
ynmn sebebiyet ,·erdi. Bunu takt
beden ikinci Harbiye hUcumu da of
sayt ile durduruldu. 

Artık açılan Harl.ıiyellleri hücum
da görüyoruz. 

IIUcumunu savuşturmak lcln yap
tığı korneri muvaffııkıyetle çeken 
Bol açık Şerit topu do~rudan do~ru
ya lzmir kalesine sokarak Harbiye
nin beraberlik sayısını yaptı. 

Maç bir, blre. berabere olarak 
Harbiyelilerin lehine vekacol bir 
tarzda cereyan ediyor. 

Ankara şampiyonu ise İzmirlile
rin yarı sahasına. artık yerleşmiş va
ziyette. Fakat buna mukabtı de lz
mir takımı çok sorl bir hareketle iki 
lnsaydlnl geriY.e alarak daha ziyade 

lngiliz 
Hükümdarları 

Fransayı 28 haziran
da ziyaret edecekler 

Londra 8 (A.A.) - lngiltere kralı 
Jorj ile kraliçe Elizabetin Pa.risi zi
y,a.retleri programı neşredilmi§tir. 

Bu programa göre, kral ve kraliçe 
28 haziranda. Paıise geleceklerdir. O 
akeam bUyUk bir ziyafet verilecek, er
tesi gün kral ve kraliçe Paris beledi
yesi tarafından kabul edilecektir. Kral 
30 haziranda Satoride bilyUk bir as
keri geçit resminde bulunacak ve Ver
say sarayını gezecektir. Ertesi gfuı de 
Avustralyalı harp ölüleri Abidesinin 
lrllşat resmi ya.pılacakbr. 

Orta mektep ve 
liselerde imtihan 

gUolerl 
' Ortamektep, lise ve muallim mek

teplerinin imtihan programı tesbit edil
miştir. 

Ortamekteplerin her Qç smıh ile mu
allim mekteplerinin biltün smıflannda 

dersler 28 mayısta, kesilecek, sözlü im
tihanlar 8 haziranda başlayıp 22 haziran 
da bitecektir. 

Lise son sınıf imtihanları 31 mayısta 

başlıyacak 14, haziranda bilecek-tir. Ol
gunluk imtihanları da 24 hazirand~ ba~ 
layıp 8 temmuzda bitirilecektir. 

Kuyuya dUşen 
iki çocuk 

Ortaköyde katotik kilisesinin yanında
ki 134 numaralı evde oturan 12 yaşın
daki Danyalin d:in Yahyaefendi dergM11 
bahçt'.sinde oynarken bostan kuyusuna 
düştüğü, arkadaşı Bi!Af tarafından haber 
verilmiştir. Polis derhal vakadan Beyo~ • 
lu itfaiyesini haberdar etmi~. içinde beş 
metre derinlikte su bulunan kuyu ara§· 

tmlmı~ fakat Danyalin cesedine tesadüf 
edilememiştir. Bugün tekrar ara~tmna 

yapılacaktır. 

Çocuğun başka bir tarafa gitmi~ olma
sı da muhtemel görüldüğünden bu cihet 
ten de tahkikat yapılmaktadır. 

!kinci bir kuyuya düşme vakası da , 
Mecidiyeköyündc olmuş ve 10 ya~da 
Leon isminde bir ~k vücudunun muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

iki yangın başlangıcı 
Dün şehrimizde u..; yangın başlangı

cı olmuşsa da, büyük zararlar vermesi
ne meydan bırakılmadan önü alınmt§
tır. 

Bunlardan birisi Ç.Cnberlitaş Tavukpa
zarmdaki 23 numaralı kahvede olmuş
tur. Akşamdan bırakılan ocaktaki ateş
lerden duvardaki tahtalar tutuşmuştur. 

lstiklfil caddesinde Aslan apartımanm 
daki terzi Pelis masa üzerinde kııgm ü
masanm tutuşmasından etrafı duman al
masanm tutuşmasından etrafı duCan al
mış, itfaiye gelerek söndürmüştür. 

Zehirli pastırma 
yiyen çocuk 

Dün öğleden sonra, Pangaltıra bir ze
hirlenme h!df sesi olmuştur. 
Kurtuluşta oturan Mardik, bir buçuk 

yaşındaki çocuğile beraber Pangaltıda o
turan baldızına misafir olarak gitmif, 
çocuğu odada oynarken kenarda bir pas
bnnayı yem~e başlamıştır. Pastırma 
fareleri öldürmek için zehirlenmiş oldu
b'Undan. yavrucuk hemen h::ıc;taneye kal
dmlmış ve tedavisi yapılmı~hr. 

Bir camlln kubbesi 
ç6kttl 

Balat, Molla~ki mahallesindeki Kel· 
hüda camiinin, ahşap olan kubbesi bir
denbire çökmüştür. İnsanca yaralanan 
olmamıştır. 

mUdnfaa oyunu tatbik ediyor. nu 
esnalarda. Harbiye mUdafllorlnlıı 

haddinden fazla llerf çıkmak sureti· 
lo kalelerini boş bırakmasından isti
fade eden İlyas geriden aldığı derin 
bir pasın Ankara kalesine doğru doğ 
ru sllzllldll. Artık. kaleci He karşı 

Uarşıya kalan İlyas ,bunu da muvRf. 
fakıyet sayısını yavaşölr Turuşla 

yaptı. 

Oyun da bu suret1e topun ortaya 
gelmesine vakit kalmadan 2 • 1 !ı
mlrln galebesiyle bitti~ " 

ı9 MAYIS-1938 

Hitler askeri 
manevralarda 

bulundu 
Roma 8 (A.A.) - İtalya kralı ile 

prens dö Piyemon, Hitler ve Musolini 
Fürbarada. endaht talimleri ile birlik
te yapılan muazzam bir hava. geçit 
resminde hazır bulunduktan ıııonra 

Saint Marinellaya. gitmielerdir. Orada 
Cevita civarında pek arızalı bir mm
takada. mühim bir piyade manewası 
yapılmışbr. 

Askeri manevralardan sonra Hitler, 
kral - imparator tarafınd2.n Santa. • 
Marinellada deniz kenarında bir vil-
18.da. eeref ine verilen öğle yemeğinde 
hazır bulunmuştur. Bu yemekte ayn
ca veliaht, Musolini, İtalyan htlkfune
ti a7.a.5ı, yüksek generaller ile Bitlerin 
maiyeindeki Alınan nuırla.rı da. bulun 
mu§tu.r. 

Saat 14 de iki devlet reisi, ref aka.t
lerindeki zevat ile, halkm alkışları 
arasında Roma.ya dönmüşlerdir. 

Öğleden sonra Hitler, İtalyanın 
Berlin büyük elçisi Attolikonun misa
firi olarak bir çay .ziyafetinde bulun 
muş ve bunu müteakip Kolizeyi gez
mi~tir. 

Hitler ve Musolini saat 19,45 de 
yanlarında Alman ,.e İtalyan ns.zı:rla
n olduğu ;fıalde, forum Musollniye 
gttmiıler ve orada fa.şist gençliğinin 
muazzam tezahürlerini seyretmi§ler
dir. Akpm Madama sarayında büyilk 
bir ziyafet verilmiş ve Roma bütün 
gece havat fişekler ile aydınle.nmı§t.tr. 
HJtler FJoransaya gitti 
Roma 9 (A.A.) - BüyUk bir halıt 

kütlesinin co.skun tezahür ve alkI§la
n arasında Hitler, kral ile birlikte bu 
sabah Kirinnl meydanından Termini 
istasyonuna. gitmiştir. AlaYI_!I. geçtiği 
yolda asker selam resmini il:. ediyor
du. Termini istasyonunda Bitler ile 
liral, Musolini, ltnıyan nam-lan ve 
birçok zevat tarafından karşılanmış
lardır. Hitler, kral - imparator ve Mu
solini peronda konu§muşlardır. Sa
at 9,30 da Hitler, dostane bir aurette 
krala. veda ettikten sonra. Floransaya. 
hareket etmiştir. Bu esnada bir aske
rl müfreze ,selam resmini ifa ediyor 
ve Fanfar ltalyan - Alman m&r§la.rmı 
çalıyordu. 

Mu.solini de Floransaya. gitmiştir. 

Helçlka Harici ye 
Nazırı pariste 

Brüksel 8 (A.A.) - Hariciye namı 
Spak ve ekonômi nazırı Smit, Framıız 
frangının devalüasyonu ile al~kadar 
olarak yapılacağı evvelce söylenen 
görlişınelere devam etmek üzere Pa
rise hareket etmi§lerdir. 

Bura. sala.hiyettar mahafilinde te
barüz ettirildiğine göre Belçika. fran
gının devalUasyonu hiçbir suretle 
mevzuubahis değildir. 

Pariste Jaodark 
glloil 

Paris 8 (A.A.) - Jan Darkın ha,.. 
tırs.sına. yapılan tezahürler dolayısile 
bugün Ba§Vekil Daladiycnin huzurun
da garnizonu Pariste bulwıan bütün 
kıtalar büyük bir geçit resmi yapmış.. 
tır. 

Hlr doktorumuzun 
muvarraklyetl 

l.stanbul Ünh'crsitesl Tıp fııküllcsl Pa 
toloji enstitüsü doçenUIAi için ynpılnn im
tihanda Haydarpaşa nUmunc hastanesi 
marazi teşrih şefi doktor Süreyya Tanay 
rektör ile fakülte dekanı ve Alınnn :profc
ııfülerin önünde nıemlckelinıiztle ilk defa 
olarak gör!ilmilş ve tarafından etüd edil
miş Periastcrills Nodosa tezini müdafaa 
ederek profe 5rJcrlnln lakdlrinl ve teb 
rlklcrinl kaı.anmı~ ''C doçentliğe kabul e
dihnlştlr. Doktor Süreyya Tanay ilk derr-: i
ni enstitü anfisinde romatizma mcnuu 
üzerinde rektör ilcı dekanın ,.e profesör
lenn huzurunda mU\·affnklyetli bir ~ekil. 
de vermiştir. 

Kı)·mclli mütehas!'iıs doktorumuzu ka
zandığı bu muvııffakiyet dolayıııile tebıik 
ederiz. 

Horu hırsızı 
Büyükdere Hacet sokağında oturan, 

makir.eci Yaninin bekçisi Derviş, polise 
müracaat ederek evden kendisinin bu
lurunadığı sıralarda kurşun boruların ça
lındığını ~ikAyet etmiştir. 

Polisin yaptığı tahkikat sonunda hır
smn Dervişin oğlu Hasan olduğu anla
§Ilmı§ '>e kendisi yakalanarak borular ge 
ri alınmI§! r. 
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Arkadaılanmdan bir pir ıeçen ıene 
Avrupaya gitmitti. Bu arkadaıım k•. 
men oralann Jcültilrilnil tetkik etmek, 
kısmen de gardrobunu zenginlqtinnek 
makaadiyle Almanya ve ltalyayı dolat
mrıtı •• 

Bu şair arkadaımun, ıezdiği yerler 
hakkınidaki intibalannı bizzat kendi ağ
zından dinleyelim: 

''Gidip görmeyenler için Avrupa 
cidden enteresan bir yer •• Vakfa benim 
oraya gitti~ yü ortalıkta mllthiı bir 
ekonomik kriz vardı. Ada bapnda it
aizlere, ıosyal tezatlara raıtlaıııyordu •• 
Mahsulat ve fabrika mamulitı boldu .. 
Fakat kimaede, bunlan Ntm a1K&k pa
ra yoktu •• Sizin anlayacalınu, herb9 
meteliğe kwJun atıyordu.. 

"Fakat ge11elellm, bOtUıı bu ifsizllğe, 
bu krize ralmen 90bldar teıtemizdl .. 
Pmlpmldr.,, 

Şair arlradapm. t.m.1111 Avrupanm 
temizlifine, ve killtUrlillllğOne hayran 
olmuıtu. Bunu anlata anlata bitiremi • 
)'Ordu: 
'-aeı. ~ ..,.. .... fwnl•Hlh 

bir örneği.. krhin tlddetlne ralmen 
90kaklarm temidik Ye lntlırwnmda • 
ufak bir kusur lbile yoktu.. 

''Caddelerini ldeta sabunla yıkıyor • 
?ardı .. Sokak kapılarının, dükkanların 

merdivenlerini her giln pa~vrılarla si
liyorlar, ovuyorlar.. Kedilerin - bizde 

olduğu gibi - merdiven baılarında, pen
cere kenarlannda yan gelip yatmaları 

§iddetle memnu .. Kcdı uhipleri kedile
rini bir zincire bağlıyarak tıpkı köpek. 
lere yaptıklan gibi, hava alchrmağa 
çıkarıyorlardı. 

"Velhasıl her yer gıcır gıcır, prnl 
pırıl .• lnaan tükürecek, ıümkürecek bir 
yer bile bulamıyor •• 

''Hatti daha tuhafı heriflerin - .CSı:Om 
meclisten chpn - lrenefleri bile terte
miz .. Bal dök te yala.. İman bu cibi 
yerlere ıirip çıkmaktan bayap bir zevk 
alıyor •• O kadar temiz •• 

"Bir ıUn, •rrf merak aaikasiyle ıu 
Avrupa keneflerinden birine ıireyim, 
dedim. Hani ihtiyacım falan yoktu, 
anmıa, 1öyle bir göreyim dedim .• Aca
ba onlann lcenefleriyle biıim kenene
rimiz arasında ne fark vardı?. Ben bu. 
na' bayağı mc-rak sardınnıttım: 

"Dediğimi yaptım .. Evet, heriflerin 
kenefleri cidden enfHti.. Bu kenefleri 
görUoce, inNnın !U Avrupa kültilril -
nUn kuvvetine, kudretine bir daha 
iman edeceği geliyor. Bunlara kenef 
bıle demek doğru değil Temizlik, te
ınizlik ... Kenenerin dört bir tarafından 
temizlik akıyor .. Duvarlar battan bata 
çini dö!eJi .. Kenarlarda, aakıılann için
de menekteler, güller, yaseminler, ka
ranfiller .• Sıra llT'a dizilmiı .. İnsan bir 
defa buraya girdi mi, bir daha çrlıımak \ 
istemiyor. 

"Kendi kendime dütünmeğe bıfla -
dım: Ulan, dedim, bizim memleketimiz 
ıiyaat bakımdan ileri bir memleket u. 
yılıyor. Fakat temizlik bakımından bu
rası bizden fersah fersah ileride •.. Mem
lekete döner dönmez derhal kaleme sa
rılacağım ve bu meseleyi mevzuu bııhıe
deceğim .. Misal olarak ta Avrupayı ileri 
ıürcceğim .. Hatta bu mevzu üzerine 
§iirler bile düzecegim .. Bahuauı tam ıı.

1 rasr .. Çünkil şimdi bizde de temizlik 
rnUc.Selesi batlanuJ bulunuyor. •• 

Şair arkadapm bunlan dilıünerek, 

Şair arkadaıım, unutmamak için bu 
mnralan defterinin bir köıesine kay -
~ettikten sonra o zaman Almanyada pek 
moda olan •'Afi der zeyn Madam,, foks
tr.oıtunu mmldarıarak kapıya yaklaşır!.. 

Eli kapının tokmağına atarak kapıyı 
açmak iıter .. Faka taksiliğe bakın ki, 
kapı açrlmu. Tokmağı daha kuvvetlice 
Dğa, 80la çevirir. Fakat nafile! .. Omu. 
zuyla kapıya dayanır; fakat bundan da 
bir fayda çrlıı:mu .. 

tlk anlarda pir arbdapuun içine blr 
korku bile düıer: "V'ay anasını, diye 
dilfünil:', galiba bir kapana tutulduk!.,. 

Fakat kısa bir zaman aonra gillmeğe 
-.ıar .. Eliyle alnına vurarak: 

-U.y An.la bell11111 ....ın. der, ne-
rede oldufumu unuttum pllba .. Bura
lı Almanya .• Burada hnan parH1% ne
fes bile alamaz 1. Her halde bir kaç fenik 
aıtmaldan kapı açılmıyacak demek. .. Pa
raları atınca, kapı da kendi kendine açı
lır .. Demek ki keneflerin içine böyle 
bir mekanizma yapılmış 1 İyi ki cebimde 
ufaklık var .. Ufoklrk olmasa yandığım 

gündür.,, 
Şair arkadaşım, ceplerini kanJtınr. 

Cebinden bir kaç fenik çıkarır. Fakat 
paralan atacak bir kutu veya sandık 

falan göremez!.. Arar, araştırır, kene • 
fin içini devreder, fakat paraları amı:a.
ğa yarar en ufak bir delik bile bulamaz 1 
Vakia kapının arkasında bir yazı görilr. 
Fakat Almanca bilmediği için yazıdan 

hiç bir mana çıkaramaz' •• 
Arkadaşımın bu kenef nöbetçiliğin -

t!en bayağı canı sıkılır .. Hafifçe kapıyı 
YUrmafa hatlar .. Fakat onun bu vuruı
Janna aldıran olmaz.. Derken bu defa 
kapıyı tekmeler .• Ahalinin kapının ö
nilne biriktifini duyar.. Dııarıda Al
manca konuımalar itidilir •• 

Şair~ 

- Yahu, diye söylenir, kenefte kal. 
drm, ~ltah rizası için beni dıpn çıka
nn I .. 
Dıpnda bir mırıltı olur .. Fakat ka

pryr açmak hususunda hiç bir hareket 
g<Srülmez 1 .. Demek ki herifler vaziyetin 
vahametini anlamamıı olacaklardı. 

Şair bafınr: 

- Littfen ıu kapıyı açınız 1 !1d ıaat-
tenberi kcncfin içindeyim ... 

N"ıhayet Almanca bir uı duyulur: 
- Şprehen zi Doyçe?. 
Zav2'1lı ıair gene çırpınmağa baılar: 
- Der tür, Der tür .. Açılmıyor. 
Bu patırdı arasında ıdıprıda Rus;a 

bir ıeı duyulur: 
- Hemıehri, ne .cfoyorsun? Kap1yı 

mr açamıyo:-sun?. 
- Hay Allah senden razi ols~n ! İki 

saattenbcri kenef nöbetçili~· yapıyo • 

rum .. 
Ruıça scı: 

- Bu hergelelerin, der, kcnefleri 
antikadır .. içlerinde tuhaf bir mekaniz
ma vardır .. Siz her h<l1de kenefin su. 
yunu bırakmağı unutmuş olacaksınrz t.. 
Orada zincire ballı demir b ' r kol var
dır. Kolu apft çekince yukarıdaki haz-

HABER - Aktam po8ta8I lS ----..... --=--=--=---=-=:;:==========ı================~~ 

neden ıu lbo§anır. O zaman da kapı 

kendi·kendine açılır. Onlar bunu unut· 
kan insanlar için yapmlflar •• 

Şair arkadapm, Rusça mıesin, ona tav
af ye ettiği gibi hareket etmiı .. Ve, tıpkı 
masallarda olduğu gibi kapı kendi ken. 
dine açılmıı .. Aııkada§ım, kapının önil
ne biriken halkın gülüşmeleri araısın

da hafifçe sallanarak •okağa çıkmı§ 1 
Rus hemıehri: 
- Vakia bm Beyaz Ruslardanım 

amma. demiı, Alman?aınn bu fena 1· 
detlerine bir türlU alıpmadım .• Bu ve 
buna benzer hareketler adeta insanlar
la, insanlıkla bir nevi alaydır. 
Arkadqım bu Beyaz Ruıla fazla ko

nu§tllamı§ .. Vedalaıarak, yalcaısmr kal. 
drrmıJ, ellerini ceplerine .ckmuı ve 
yürümeğc ba§latnıf ... 

Rusçadan çeviren; Ferah FERRUH 

---Dr. lbıın Saai --• 
G•stlrllk ıarubo 

0barat Ye •ef• dublJ botmıea
'" kızamık 6tsirBtlerl iPn pek te 
sirll ilaçtır. Her eczanede n ecza 

depolanudı boh:ınar. -

-Birinci ıınd Operatör 

ı~~:J!!:ıEveR J,~~y~ı~ 
cerrahisi müteha~sısı 

PARIS TIP FAKÜLTESi S. 
ASiSTANI 

Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 

estetik "yüz,, meme, karın buru~
luiu ve gençlik ameliyatı,. 

(Nisaiye ve doğum mütehassm) 

~=~~e asa:;:an M e c c ı o en 
Oiteden sonra Ocretlidir. Tel 44086 

Beyoğlu. Parmakkapı, Rumeli han. ı. 

Devren satılık 
aşçı dOkkAoı 

Sirkecide Ankara caddesi Antalya an· 
ban kar§ısmda 255 nımıaralı dükldn ta· 
kunı ile satılıktır. Talip olanların ayni 
. diikkAna müracaatı. 

Acele satıhk 
apartıman 

Kasımpaşada Tabakhane caddesinde 
23 numaralı üç daireli iki dairesinde dör
der ve birinde de üç oda ki ccman on bir 
oda. Üst katı muşamba ~i mutfak. 
hata ve muntazam elektrik tesic::atı ve 
suyu havi apartıman üç bin liraya acele 
satılıktır. 

Görmek istiyenlerin üst kattaki sahip· 
lerine müracaatları. 

Satıhk otomobil 
Esex markalı hususi 928 modeJi az 

ku ılmış. l~civert renkli yeni, maro
ken döşeme 4 kişilik. tabanca boyalı 
dört (4) şişe benzin ile 140 kilometre 

yapar. l 
Garmek istiyenler Taksim Merkez ga· 

rajında Hüseyine müracaat. "'.P.2427) 

Lüzumlu T elelonlCJT 
Yangın: 
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oı...., •• .,... oı...ı • ..,. 
4~0 19J3 

Doğu rüzg~rlıırının esmesi 
Vıı.ıı:ıt llabtııı ot•• fkl•4J AIQan ,... ı-a 

3,08 12,10 16,05 19,13 20,59 2,50 

lstanbul Jcin: 24222, Beyo~lu fçln: 446'4, Radıköy kin: 60020, tlıkildat 
tein: 60625. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tnrnb)a, Bü~iikdere,Fenerbahçc, Knndilli, Eren
köy, Kartal, Büyükada, Heybeli, Durgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu
runa yangın demek kafidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz " ,, 36. .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdad: 44998. Müddehımumtlik: 22290. Emniyet mDdDrlllJil: 24382. 
Elektrik Şirketi: Bcyo~lu: 44801 - İstanbul: 24378. 
Sular: ldaresf: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Cıbal!: 20222. Nuruosma~ 

niye: 21708. Üsküdar - Kadıköy: 60773. 
llavagazl: lstanbftl: 24378. Kadıköy: 60790. BeyolUu: 44842. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyo~lıı ciheU: 49084. Bebek ciheti: 86 - 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Deniz yolları 
İstanbul acenlcll~i: 22740. Karo köy: 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Sah, Perşembe, Cuma gfinleri saat 8,30 da Tophane 

rıhtımından. 

Karablgaya: Sah ve Cuma gilnleri saat 19 da Tophane rıhtımından kalkar 
ve Tekirdağ, l\lürcfle, _Erdek, Şarköy iskelelerine U&~ıyarak Karablgaya varır. 

Akdeniz postac;ı: nrm sahalı saat 10 da knlkac k olan '·npur, İzmir Aan. 
talya, Alan) a, Ah'iil e, Atam ur, Mersin, Dörtyol ve Pal asa uğrıyarnk 1skendenına 
gidecektir. Saat 17 de hareket eden 'apur da; J.üpseki, Gelibolu, Çanakkale, lm 
roT., Bozcaada, Kucükkuyu, Edremit 'c Durhaniycyc uğradıktan sonra Ay~alııı;a 
gidecektir. 

Karadeniz postası: Yann saat 12 de hareket edecek olan vapur; Zongul
dak, lncbolu, Sinop, Gerczc, Samsun, Fatsa, Ordu, Gire on, Tirebolu, Görele , 8 

Trabzona uğrıyarak lUzeye gidecektir. 

Müzeler 
Ayasolya. Roma -~ X.aınJD eserleri..,. Çiaill Ka,li. .\Perl M4llle,.. 

sarnıçlar, 'Ticaret ve Sa.nayI M'ôzt"~I, Sıhhi llilze: 
(Bu milzeler hersün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 

Tilrk ve tsıam eserleri müzesi: Pazartesiden başka herg(ln ıaat 10 dan 16 ya 
kadar ve Cuma gilnlerl 16 dan 17 ye kadar açıktır. 

Topkaııı Müze l: Hergün saat 13 den 16 ya kndar acıkhr. 
Memleket Dışı Deniz Seferleri 

Roman~a vapurları: Cumartesi günleri 13 de Kösteiıceye· Salı lr{lnlerl 18 de 
Pire, Belrut, lshnderiye. ' 

lt:ılyan 'apurl:ın: Cuma gün1ori saat 10 da Pire, Brcndfzl, Venedik, Triyesıe. 
Avrupa Hattı 

Sırkeci lstasl on Müdürlüğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergiin Sirkeciden saat 22 de kalkar ve .Avrupadan geleni 

saat i,25 te Sirkecıle nım·:ıs:ıl:ıt eder. 
l\onv:ınsi)onel 20,30 dn knlk:ır, 10,22 de gclır. 
Edlrııe post:ısı: Hersiln saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de seıır. 

Anadolu Hattı 
Hergun hareket eden ~lmendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun 15 30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. ' ' 
Bu trenlerden s at 9 da hareket eden Ankara muhteliti Pazartesi ç.11amb• 

ve Cuma günleri Haleb ve ldusula kadar sefer etmektedir. ' 
MUNAKASA İLANLARI: 11 

Kırkl:ırclinde göcmenlcr jçin lOll baş çift öküzü 111 .... ms: edilccckllr. Ta· 
lipler 12 mayıs sah sunü Kırklareli vilrı~elfnde fskCın müdürlüğüne müracat el· 
melidirler. 

Geçen sene bugün ne oldu? 
• lngiltcr<.'de kralın tac giyme şenlikle rioc Jıaşlandı. 
• A'usıurlanın, Alman)a ile İtalya arasında paylaşılacağı söyleniyor. 

Sinema ve Tiyatrolar 

::r~OGLU : J.a bnbane~a, Deli pelro,} [~ ~ :~:·*f.ı 
Saray : Bıldırın nııştır ~~·.;(ıfıa lllb 
Melek : Se,·iştiAlmiz zamanlar 
/pek : rıııhrnccııin sözclcsi,ve lstanbul Radyosu 

Hint mezon 
Sümer 
All:n:ar 
Sakarya 
Aırt 
Kurtrıluş 

ISTANnUL 
Alemdar 
A:ak 

mm 
Ferah 

Hild 
KMJIKOY 

. . 
: 
: 
: 

. . 
: 

. . . . 

B lıl rııı ın i lir 
Nel'tlda, içki kaçakçıları 
Son sr.)•nhat. 
1 ı!ı'lırmeın lır 

Sanı:ıhay, Bay Tc';fn Af. 
rikada 

Tehlikeli a~k 
Arşın mal nlan, Namus. 
Ju kndın 
Ar~ın mal alıın Bora 
Hudut kahramanı, htık. 
J l fedaileri 
Kara ahın 

l/üle : 1\1 :\J AK.\J.I KADIN 

T iyatrola.·: 

TURAN TiYATROSUNDA 
H Ik sanntk:ırı Nnşit 
'e nrkodnşlnrı l\Jiçe 
J>cnçrr Y:ıryetc i 
l'I :'\Dl l>CŞEN AG 
J \Mı\Z komedi 3 
J> de H 1 S<.'cc i. 
J o ::ıfar 100 her l er 
20, p radı 10 12 m:ı-
l IS per~embe günü 
11k n,mı Hamiyet Yü
ce es konseri 
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18,SO ııpor 'e gcnclık bayramı, Konfe

rans,, As h Sırrı, Eminönü halkevi başka
nı, 18,40 pl: kln dans musikisi, 19,15 ('O. 

cuklnra ma<;nf, Bal :ın l\ıııe, 19,5!:i Jlorsa 
h:ıberl ri, 20 Rıfat ve nrknda~lnrı, tornrın 
dan Turk musikisi ' ' C hnlk şarkıları, 20,45 
hava raporu, 20,48 Ömer Rızn tnrarındon 
nrnpç:ı söllev, 21 F.ısıl saz heyeti, İbrahim 
'c nrk:vla~ları tarafından, 21,45 orkestra 
22,15, nj:ınsı haberleri, 22,30 plakla solo • 
lar, opera \C operet p rcalon, 22,50 son 
haberler' e ertesi gunun programı, 23 son. 

HALK OPERETi 
P z ı le 1 Kadıköv Surcyya, Salı P:m. 

galtı Kurtulu!ll, Çarşamba Beşiktaş Suat 
park J>er em be Dakırköy ltliltf) adi ~fnc-
m:ıl rındıı ) eni operet KADINLADAN 
BIJ\TIM 

* ... 
I:li'"'''l!RllT. SADi TEK 

Bu gece J.ülel>urgaz 
hnlke\°iode bDyiik 
müsamere, Heyet 
birkaç gQne kadar. 
lstanbula dZ5necet • 
tir. 
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Büyük hikAye 
Sayfalık 

Ba#araf ı 11 incide 
Köpek balığının o korkunç ağzı her 

balığın ağzı gibi değildir; o altta ve Meta 
karnındadır. Onun için o ancak meydan
da olan şeyleri yutabilir. Balık şik.annın 
bu tabiyesine öfkelenmiş, yumu53k ya
pışkan burnunu Filomaya sürterek aşa
ğı yukarı inip çıkrnağa başlamıştı. 

Filoma uzun müddet su altında dur
mağa alışıktı. Ona rağmen kulakları u
ğulduyor, ciğerleri kavruluyordu. Bu va
ziyette çok kalamıyacak, dennansız dü
şerek yavaş yavaş su yüzüne çıkmağa 
başhyacaktı. O zaman köpek balığı onu 
paralamakta zorluk çekmiyecekti. 

Suyun yüzü, batan güneşin akislerile 
altmlaşmıştı. Köpek balığı ani bir hare
ketle karnım Filomaya çevirdi, suyun 
yüzüne doğru dikildi. Filomanm yanında 
kendini müdafaa edecek hiçbir si!Ah yok
tu. Hiddetinden köpürüyor, aczini bir 
türlü hazmedemiyordu. 

Balık karnını yana çevirerek tekrar a
şağıya doğru inmeğe başlamıştı. t~te tam 
bu sırada suyun sathı bir cismin ant o
larak dalmasile halkalandı. Narin, es
mer bir vücut Arkasında irili, ufaklı ha
va habbeciklerinden beyaz bir iz brraka

rak bir ok hızile balığın kamına indi. 
İnce, adaleli bir kol parlak bir bıçağı ko

caman, beyaz ete sapladı. Canavar can 
havlile birdenbire yana dönmüş, bu bı

çağı tutan kola bir fırsat daha vermişti. 
Bıçak biribirini takip eden iki ani hare
ketle beyaz ete iki defa daha, ta kınına 
kadar saplandı. 

Deniz karışmış ve kızarmıştı. Filoma 
bir ayak darbesile suyun yüzüne çıktı. 

Temiz hava ciğerlerini doldurmuştu. Ku 
takları tıpkı ölüler için çalınan tomtom 
lar gibi uğulduyordu. Vücudunda der
man yoktu. Yüzükoyun kayanın üstüne 
serildi. Ağımdan kanla karışık su geli
yordu. 

Baş ucunda birisi vardı. lnce, yumu
şak parmaklar vücudunu oğrnağa başla
mı~tı. Filoma, üzerinden sanki büyük bir 

ağırlık kaldmlmış gibi, ferahlamıştı. 

Bu temaşa ne ho~tu . Kendini büsbütün 

bıraktı. Kisi onun baş ucunda diz çök
müştü. iri siyah gözlerinde kocaman yaş 
lar vardı. Filomanm arkasını sıvazhya
rak okşayıcı bir sesle: 

- Filoma, diyordu, Filoma kalk o ka
tı yerden, kumlara gidelim. 

Filoma dot't'Uldu. Onun sendelediğini 
gören Kisi hemen kolunu onun beline do 
lamıştı. Kumsala yürürlerken Filoma 

düşünmeğe çalışı)'Ordu. Artık Kasaba
nın hayali gözünden silinmişti. 

Ç.ocuklan sıcak kumun üzerinde oynu
yor, mini minicik ayağım ağıma götür
meğe uğraşıyordu. Çocuğun yanına gel
dikleri vakit Kisi kollarım kocasının sev 
diği erkeğin boynuna doladı. Artık göz
yaşlarım tutamıyordu. Güzel başını ko
casının geniş göğsüne dayamış hıçkınk

larla: 
- Ya bir dakika geç kalsaydım? diyor

du. 
Asabı biraz yatışınca anlatmağa baş

ladı: 
- Balık toplamağa gelmiştim. Kaya

nın üzerinden eğildim ve onu gördüm. 
Sonra seni, Filomacığımı gördüm. Olüm 
senin o kadar yanında iken ben uzakta 
kalamazdım! 
Sıcak kumlann üzerine yatmışlardı. 

Dudakları biribirine kilitlenmişti. Biraz 
sonra Kisi uzanarak çocuğu yanlarına 

çekti. 
- Çocuk artık dayısına gitmiyecek 

Filoma. O artık büsbütün bizim. Onu 
ruhlar ikimiz için getirmediler miydi? 

Gök, koyu mor bulutlarla kararmıştı. 
Su, şarabi bir renk almıştı. Birkaç dald
ka sonra ortalık adamakıllı karara
caktı. 

Kesi kocasının kolları arasında kımıl
dandı: 

- Köpek balığını çe'kelim, yoksa sular 
götürür. Köy halkını buraya çağırırız. 

Avımızla OJllara bir ziyafet çekeriz. On
lar da bizim için - senin ve benim için 
- bir şarkı yaparlar. Biz bir gün ölsek 
de adımız kalır. · 

"Biz,. "Sen ve ben!,. Bu kelimeler Fi
lomanm ruhuna akıyor, ona tatlı bir 
sarhoşluk veriyordu. Artık herşcy unu
tulmuştu. 

Filoma önde, Kisi biraz arkada köye 
yürüdüler. Kadın, kocasına ne kadar 
hükmetse de biraz arkadan yürümeli idi. 
Öyle yakışırdı. Biribirlerine bakmıyor
lardı bile. Heıkesin önünde hislerini bel
li etmek, hatta ellerini bile biribirine 
dokundunnak pek ayıptT. 

- İngilizceden -

------- -

Di!vlet Demıryolları ve Limanları işlt't.-ne 
Umıım idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri ile miktar Ye evsafı aşnğıdn yazılı iki grup mal
teme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 16.5.1938 pazartesi günü saat 
.Cl0,30) on buçukda. Haydarpaşada gar binası içindeki satmalma komla· 
yonu tarafrndan açık eksilme ile satmalınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln kanunun tayin ettiği vesaik Ye hizalarında 
yazılı muvakkat tcmfnatlarlle birlikte eksiltme gUnll saatine kadar komis
yona mllracaatları lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada sntmalma komisyonu tarafın· 

ann parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 10 adet vantlla.tBrlU kablll nakil ocak,20 adet el ray destere maki 
nesi, 5 adet rayları biriblrlnden uzaklnştırmağa veyahut yaklaştırmağa 

mahsus fLlet, muhammen bedeli 3205 lira. muvakkat teminatı 240 lira 38 
kuruştur. 

2 - 50 adet 50 nölolu'!~ ~c 150 adet de 100 kiloluk plombajin pota 
muhammen bedeli !!!li!l lira mU\·akkat teminatı 223 lfra 13 kuruştur. 

(2469) 

Muhammen bedelleri ile mlktar ve evsafı aşağıda yazılı 3 grup malzc· 
me her grup ayrı ayn ihale edilmek şartiyle 12.5.1938 perşembe günü saat 
(10.30) on buçukta Hay'darpaşada gar binası içindeki satınalma komisyonu 
tarafından açrk eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında ya
zılı muvakkat teminatlarilc birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyon reis -
liğine müracaattan laznndır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki iSatınalma komis
yonu tarafından parasız ıelarak dağıtılmaktadır. 

1 - 10.000 kilo <lonyağı muhammen bedeli 4200 lira muvakkat teminatı 

315 liradır. 
2 - 150 kilo çöven, 2000 kilo tutkal, 500 kilo sarrbalmumu .muhammen 

bedeli 1350 lira muvakkat teminatı 101 lira 25 kuruştur • 
3 - 6 kalem muhtelif cins ve eb'atta yuvarlak v~ lama demiri muhammen 

bc~eli 1627 lira muV(lkkat teminatı 122 lira 3 kuruştur. (2352), 
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t sô'ylüyor.Acaba.ned~n? 

Çünki1
: 

e Tiryaki sigarası o& 
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakinin fiarm-aın 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaset~ 
de hiç değişmez. 
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tesiri altınd:ı, yolun üzer.nde çııg ıı bir 
&ür'atlc koşuyorlardı. 
. D'Etyol, asabi, müteheyyiç, endişeli 
görünüyordu. 

Çünkil oynayacağı oyun çok kor
kunçtu .. 

Fena hesap edilmiı bir ~ek kelime, 
bir tek jest, bir tek hareket, oynayaca
ğı oyunu kendisine kaybettirebilirdi. 

Ve bLJ oyıtnun lrtıyboluşu da, bütün 
hUlyabnnın yıkrlr;ı demekti .. Uzun za
ma.-ıdanberi kurulan ve büyiık bir sabır 
neticesinde, tec'ricen fokişaf eden bir 
planın yık lmasiyle beraber her §CY de 
yıkılabilirdi. 

Bir tek hata. en kü;ük bir dalgınlık 
ona. hayatına, hüniyetinc nwlolabilir
di .. 

ÇünkU kralla - yani en büyük kttv. 
vetle • boy ölçü!ecek, onunla mücadele 
edecekti ve •ilih omrak elinde, bu işte 
hiç te elıemmiyeti olmıyan milyonlarile 
yalnız her zaman uyanık bulunan ze
kasınd~, batka bir 1ey yoktu. 

Bu düşünce üzerine, cılız göğsünü 

büyülr bir ıurur nefesi ı:şirdi_ Muzaf
fer olaca~rndan şüphe etmiyordu. 

Krebiyonu hatırlayınca, dudakların
da istihfafamiz bir tebescüm belirdi. 

Namusun bu işte ne işi var? .. Ve bu 
adam ne diye burnunu, kenl:lisine ait ol. 
mryan i§lere sokuyordu?. 

n•Etyol'un dudıı~lanndnki istihfaf -
Amiz tebcssUm korkunç bir hal aldı. 

Çünkü, pir kendisini bir hayli kor
kutmuıtu ve d'Etycl onun bu müdahe
lesinin acurnı pahalıya maletmek isti
yordu. 

- Bereket ondan kurtul:lum, diye 
m nldandı, yoksa bu aptal plfinlanmı 
pekala altüst o;fobilirdi. Ne ise ı Bu ci
hetten timdi r.aatım.. Bu ayyaş şairln 
işkembesi ne kadar sağalm olursa olsun, 
lteı yO~ altınlık içki öyle bir iki günde 

lçil:ne.z ve o, paraları tüketinceye kadar 1 j 
ben de itlerimi bitirmiş olurum .. Eğer 
bu seraeri fair küstahlık edip te gene 

---------------------------iıe ı.-a ı.Ş.na~a kalK;.ırsa, o uman da ... 
D'Etyolun bu dUşüncesini korkunç 

bir jest tamamladı .. 

Baş döndürücü bir hızla yol alan ara. 
ba V ersaya yakh:.şıyordu ve bütün so
ğukkanlılığını toplamıı olan d'Ety.cl, 
sakin. ve kendisine tamamiyle hakim 
bir vaziyette tuvaletini dilzeltiyordu . 

Sarayın önünde indi, uşağına bir e
mir verdi ve upk bu emri yerine getir
mek üzere uzaklaşırken, o da, mağrur 
bir eda ve dudaklannda küstah bir te
bvssümle, hakiki bir fatih gibi i;criyc 
girdi .. 

Muvaffakıyetinden o kadar emin· 
di ki bütün samy halkının zevcesi kra. 
lın metresi ol~ kendisine büyük bir 
iltifat göstcrecc~ini, herkesin, yol üze
rinde hürmetle ciilcceğini ve bir çek 

meşhur simaların kcı disine dalkavuk
luk edeceklerini ümit etmitti. Fakat hiç 
kimsenin ken..ii 1ne aldırm<:ı:lığını, r.atta 
kendisine iıtemiyerek çarpan bazı ne
dimlerin af talebinde bile bulunmağa 

lüzum h:ssetmediklerini gijrUnce, çeh -
~resi sarardı, gözlerinde, gelip geçenle
re karşı son~uı: bir kin bclirmeğe baı. 
ladı ve dişlerini gıcırdatarak göyle mı
rrldDndı: 

- Sz.bredeli!n l Pek yakında bUtün 
bunlar değiıecek ve bütün bu ad;?mlar 
karıımda hürmet ve deh§ct içinde titri
ycceklerdir 1. • 

Halb-.ıki, d'Etyolu acı bir inki. 
san hayal d:aa bekliyordu. 

]anın, artık kralın metres" duğuna 

muhakkak nazariyle bakan d Etyol, bu 
münasebetle kend; nin de mühim bir 
!fahsiyet haline gel ı ıni ve bin-~nale) h 
kralın huzuruna çıkmak için sadece ia
mini zikretmesi kifi geleceğini düşu--ü
yordu. 

Bunun için, teırHat kaidelerine a1. 
dırmadan, derhal kralı görmek istedi
ğini aöyclyip u, bu garip talebe muha
tap elan tcırifat memuru onunla Adeta 

ODEON 
Plak Fabriltasmm yeni attisti 

Bayan ifakat'in 
Yeni okucluiu pliklar 

Nr. 270221 - Beni sana bağlayan 
Benim olsan ''Y aıemin,, 

Nr. 270222 - Mihnetle geçen 
Çözmek elinde değil 

•••t•kAr : Sadeddin kaynak 
Satıp ÇJJWilifi ve çok la}'ID&tli eserleri ha-.i olan bu prnklar cidden tavsi· 

yeye eayandır. 

~' ' .- ' . 
. . · l'itanb~I Bele<liv.~sl: lla~hırı .. ; ·" 

Beher metre murabbaına 10 lira bedel tahmin edilen Aksaray yangın yerinde 
Camcı Ali mahallesinin büyük Reşitpaşa soka~ında 5 inci adada 10 metre 40 san· 
timetre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart

namesi levazım rnüdürlüğilnde görillebilir. İstekliler 7 lira 80 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 13-5-938 cuma günü saat 14 de Daimi Encilmende 
bulunmabdırlar. (B) (3454) 

Keşif bedeli 649 lira--,.1"""7.,,..kuru--,-o.,...lan--=Çubuklu Gaı depolarında yaptmlacak beton 
bOru kanalı ve ferşiyatı açık eksfltmeye komılmu§tur. Ş8ttnamesl ıevmm mMüt
JUğfinde görtılebilir. İstekliler 2490 No. h kanunda yazılı vesikadan başka Fen işle· 
ri müdüttnl\lnden alacaktan fen ehliyet vesikasile 48 lira 69 lmruşluk ilk teminat 
makbul veya mektubile beraber 20-5-938 cuma gilntı saat 14 de Daimt EnCUmende 
buluntnahdırlar. (B.) (2585) 

Bebek - istin ye asi alt 
yolu inşası 

25-5-938 çarpmba gUhQ saat 15 de İstanbul vili.yeti ve belediyesi daimi en
ctıınenlnde 400.000 liri muhaınmeri bedeli Bebek - lstinye arasında yapılacak be· 
ton asfaJt kaplamaJı yol ve tefertOatı inşaatı kapalı zarf ustiliyle eksiltmeye konul
muıtut. Mukavele, eksiltme Bayındırlık iJ1eri genel §art.fianiesi, hÜsust ve fennt 
pttııamelerl, proje, keeif hfillsasiyle buna müteferri diğer evrak 1000 kuruş mukabi 
linde Nafta dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 19750 llradtr. tsteklilerin 
teklif mektUJ))an ve en az 150.000 liralık asfalt kaplamalı yol yaptıltna dair vesika 
ve nafıa vekAletinden almış oldufu 938 yılma ait müteahhitlik vesikasiyle 938 
yılma ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfiannı 25-5-938 gtlnü saat 14 de 
kadar İstanbul vilayeti ve belediyesi daimt enefirrienine ''ermeletl. Bu saatten sonra 
verilecek zarrtnr kahtıl otu n'az (t) (2610) 

MARKİZ DO POMPAbUR 

ba\ısolamıı.:; bAsit bir fani ç. .. k ı..ı.ıu<ı.ı 

olsa bile, kral onu kendisine kadaıc 

yükseltir ve mesele hallolur gider .. 
- PekalA !.. Bir an için kralın Ja

na karır aıkını kabul edelim, çlinkU fil 
bakika, kralm bayle bir harekete dUf
mesi için çılgınca lıtk olması lbnndır. 
- Ve D'Etyol bunları eöylerken, her 
ıeye rzığmen, gayri ihtiyari memnuni. 
yetini hafifçe göıstcriyordu. - Fakat, 
kral ne kadar Aırk olursa olsun, zanne
diyor musunuz ki, en mütevazi, fakat 
en sadık hl.:metk!rlanndan birisine bu 
müthit hakareti yaparken, bir hc.ıyli 
ldüıünmez? Ben basit bir halk adamı 
değilim, buna rağmen size söyledim 
ya 1 Karımı seviyorum .. 

- Far.zedelim ki, kral bu hareketi 
yapmadan evvel gilnlerce dil§ilnmUt ol
ıun, Ft.kat... N eticedc buna aldırmadı .. 
Bu da isbat ediyor ki, pek haklı olarak 
ipret etmit olduğunw: veçhile, kralın 
a~kı çok kuvvetlidir .• Hattı en eadık • 
hizmetklrmm ıerefini lekeleyecek ka
dar kuvvetli ... . 

n•Etyol, sahte olduğu güç anlatılır, 
hiddetli bir tavırla: 

- Aman ya Rabbim 1 dedi. Rilya 
görilyorum 1 Demek eöyledikleriniz 
doğru .. Ve ıiz, ml5ıya, bu adi iıe yardım 
ettiğiniz halde gelip bunu yilzümc kar. 
fı söylemek cesaretini göıteriyorsunuz 1 
Biliyor musunuz ki bu li.ze çok pahal~ 
ya malolur ve kat'i darbeyi indirmeden 
evvel size upklarımın aopalariyle bir 
ders verebilirim?. 

Sahte bir hiddetle söylenen bu eöz
ler karıl!lnda Krebiyon, gülümsiye
Tek: 

- Cazuml Uzun etme, iftel .. 

Demek istiyormuı gibi bafmr salladı. 
N ::>e de deh§et içinde etrafına bc.kına

rak, endişeyle, icabında, sığınabilecek 

bir delik arıyordu. ÇUnkil Krebiyondan 
'SOnra, kendisinin de up.klann aopalan
nr tadacağından §Upbe etmiyordu. 

Nihayet Krcbiyon §8yle dedi: 

- _____ .,_ _____ .....,..._ ____ _ 
- Filhaldka, ufilklanruzın aopaiarile 

bana bir derı vermek gayet doğru olur. 
Fakat ıunu na.zan itibm'a a1m ki, &ize 
biru evvel, aöyledlğim gı1>i ben ve dos. 
tum Puaaeon bu ite, gayri ıuurl bir fe· 
kilde iştirak etmiştik. 

Hanrl tekrar koltuğuna oturarc.ık, .ka
rarını verecek bir h1kim tavriyle : 

- Sözlerinizi iyice tasrih edip, mc
ıeleyi açıkça anlat21n, mösyö, dedi. Kre
biyon da: 

- Mesele gayet basit .. Dostum Pu
ass.-;n bütün bunları aize izah edecek • 
tir • 

Diyerek, dehıetl bü&bUtün artmıt 

olan Puıx:sona d<Sndü ve ilive etti: 
- Haydiı Puaıson, möıyö Berrye ile 

aranda geçen ,cylcri, möeyö d'Etyola 
anlat. 

Bunun üzo:ine, !dostunun kendisine 
bahşettiği bu izah şcrcfinden maalmem
nuniye mahrum kalmayı tercih eden 
zuallı Noe, endi§eli bir tavırla, mlSıyö 
Berrye'nin, ]anın kudretli dil§ZMnlarr 
tar4frndan tehdit edildiğini kendiıine 

nasıl haber verdiğini, polis müdürünün 
tavsiyesi üzerine ve onun yardrmiyle 
Krebiyonla beraber ]anın kaçmlmas.rnt 
nasıl hazırladıklanru ve onu tehlikeden 
nasıl kurtardıklarını zannettiklerini an
lattı ... 

Bunun üzerine ld'Etyol da: 
- Demek ki, dedi, siz bu tekilde ha

reket ederken, zevceme bUyUk btr iyilik 

yapnğııuzı zannediyordunuz. Şu hal
de size teıekkiirlerimi arzctmck mecbu
riyetindeyim, mösyöler. 

Noe, nihayet korkunç aopalardan 
kurtulduklan i5in memnuniyet izhw e
derken, IU"ebiyon da hiç bozmadan, 

d'Etyolun son tözlerine fU cevabı ver
di: 

- Doğruıu, eyetf • 
Fakat d'Etyol, mahiyetini pekl11 

anlaldığı entrikayı kavramamıt gibi gö. 
rilnmckte iırar ederek: 
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' ESKi AMBASADöR' 
SALONUNDA 

1ki sene evvel muhterem şehir halkının pek büyük rağbetini _ kazanan ve 
bu kere yalnız on beş gün için angaje edilen 

RAKS KRALiÇESi 

MELiHA SELMA ve 
SJDJKA ŞAMiYE 
Tel: 437 7& 

Sabah öğle v e akşam 
Her venıekten sonr a 

ve 

1 

19 EL 

şı,klnllk ve yanmalarını 

glderir. Ağu:daki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki paslı
lığı defeier. Mide ve barsakları altştırmaz. tştiharuzı ve 
sıhhatinizi düzeltir. 
Son derece teksif etdilmiş bir tuz olnekla milşabih isim
lileri ve taklitleri israrla reddediniz. 

i i KTiDA R~-

GEVŞIEKLD~ftlNlE KARŞO 

R OBiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. ı ~a8ta kutusu t255 Hormabln ı 

1 
Diş sağlığında harikalar yaratmakla meşhur olan ye":I ' 
gane diş macunudur. ................................................... Oksürenlere ve 

gögüs nezlelerine KATRA N HAKKI EKREM 
Güzelliği gözler, fakat füsun 
:ve cazibeyi giizel dişler tem
'il eder.Böyle dişler ise ancak 

RADYOLiN 
aiş macUrıu kullanmak ve 

günde iki defa 

RADYOLiN 
ile di§leri fırçalamakla 

lı~rı.ıla1'ilir 

Sabah öğle ve akşam ller yemekten 
muntazaman fırçalayımz. 

~54 

- Fakat, dedi, kralm bu işte metha.1-
dar bulunduğunu ne.reden çıkardıruz?A 

Krebiyon tekrat: ıcevap verdi: 
- Bu da gayet lbasit bir mesele ve 

ounu da size muhterem dostum Noe 
izah edecektir. 

Bunun üzerine Noe, eıvvelkinden da
ha büyük bir emniyet ve cesaretle, ka
rısiyle olan mükalemesini, kendisini 
kurtar..cak bir şekilde tanzim elderek 
anlattı ve Krebiyon da hemen ilave 
etti: 

- Dostum, Puasson, Madam d'Et
yolun kaçırılması hadisesinde, bizim 
müşterek müdahalemizin hakikatini, 
zevcesinin ağzından öğrenince derhal 
bana geldi ve büyük bir hiddet ve infi
:z.1 içinde bana her şeyi anlatarak, kızmr 
şerefsizlikten kurtarmak için, biz 
dram san'atkarlarının alışkın bulundu
ğu entrika membalarına müracaat et
memi yalvararak istedi ve büyük bir 
ümitsizlik için'de, eğer madam d'Etyolu 
kurtaramazsam, bu caniyane işe iste
miyerck iştirak ettiği için ken!di:sini 
cezalandırmak üzere, ilk rastladığı 

yüksek veya alçak ağaç dalında, ken -
disini cezasını vermiş sabrk bir varlık 
şeklinde teşhir edeceğini de ilave etti. 

Büyük bir ciddiyetle söylenen bu 
sözler Üzerne betbaht Noe korkusun
dan adeta bayılacak raddeye geldi ve 
dehşet içinde büyüyen gözlerle Krebi
yona bak<>rak, uşakların, sopal:ırmdan 

henüz kurtulmuşken bu defa da bir a
ğaç dalında kendisini hakikaten mi 
''sabık bir varlık hailnde teşhir., edece
ğini anlamağa çalıştı. 

Krebiyon, dostunun, komik ümitsiz
liğini förketmcmiş görünerek, hep ay
ni tavırla ldeva.m ediyordu: 

- Düşündüm ki, mösyö, en tabii va
zifem, gelip her şeyi size yani hadise 
kurbanının zevci ve binaenaleyh hamisi 
Ye müdafüne anlatmaktır, Ve şunu da 
Jtlve edeyim ki ben ve dostum Puasson 
tamamiyle sizin emrinize amadeyiz ve i 
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Doktorlara 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden ! 

sonra dişlerinizi Babtfünin en güzel yerinde yeni ve 

konforlu muayenehane Cağaloğlu yokuşu 
43-1 matbaacı Sabriye müracaat. 

Sinema koltuğu yaptırllacak 
Ankarada yaptırmakta olduğumuz sinema. için 600-700 koltuk ya 

caktır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin 10 gün 7.8.l"fmda genel merkez muhase 

bizi istedlğiniz şekilde kullanmanızı 

yalvanyoruz. 
D'Etyol, son derece mütehassis gö

rünerek: 
-Ah l Mösyöler, size ne kadar tarzi

ye ve ne kadar teşekküre borçluyum. 
Dedi ve iki elini iki dosta uzattıktan 

sonra, ümit heyecanı içinde ürperen 
Noeye <lönerek ilave etti: 

- Endişe etmeyin sevgili Puasson, 
kendinizi asmıyacaksınız, çünlcü Tanrı, 
üzerine yemin ediyorum ki zevcemin 
şerefini kurt'aracağım.. Mösyöler, bu 
andan itibar.en ölünciye kadar &izlerle 
dostum ve çok rica ederim, şunu unut
mayın ki, servetim, kılıcım ve şahsiye
tim size aittir. 

İki dost eğildiler. Noe, artık hiç 
çekinmeden istediği gibi kullanabile • 
ceği d'Etyolun paralan gibi bitmez, 
tükenmez bir memba.ta, artık biç bir 
zaman susaınıyacağınr ldüşünerek, son 
derece mes'ut görünüyor, Krebiyonun 
dudaklarında ise, müstehzi bi'r tebes • 
süm beliriyordu. 

D'Etyol, kendisine korkunç anlar 
geçirten ve dehşet içinde ürperten şaire 
karşı içinde bir kin ve hiddet muhafa
za etmekle beraber, bunu kat'iyyen sez
dirmedi ve kısa bir sükuttan sonra de
vam etti: 

- Fakat, bunu 'bana hemen neden 
söylemediniz, canım?. 

Krcbiyon müstebziyane: 
- Bu benim bileceğim bir iştir. 
Diye !düşündü ve d'Etyolun sualine 

cevap vermeden ilave etti: 
- Şimdi, azizim möıJyö, size ne yap

mak niyetinde olduğunuzu sormama 
müsaade eder misiniz?. 

Hanri zili çalarak: 
- Ne yapacağımı şimdi görürsü. 

nüz .. 

Dedi, sonra, içeriye giren uşağa dö
nerek şu emri verdi: 

- Derhal, merasim elbiselerim ye 
arabam hazırlansın!.. 

müdürlüğüne müracaat etmeleri. , (2616) 

MARKiZ DO tfOWAD'O'.R 

Uşak efendisinin, emirlerini yerine 
~etirmek için sür'aıt:le odadan çıkınca 
D'Etyol devam etti: 
' - Mösyöler, gidi'p Versaylda kralı 

göreceğim ve size yemin ediyorum ki 
hak ve adalet yerini bulacaktır 1 .. 
' Kreıbiyon: 

- Biz de emrinize amadeyiz, dedi. 
, D'Etyol, bir an düşünür gibi oldu ... 

1 Sonra, kendi kendine söylüyormuş gi
bi şöyle dedi: 

- Hayır .. Yapacağım işte yalnız bu
lunmam daha hayırlı olur .Mösyö dö 
Krebiyon, bana adresinizi bırakın, 6ize 
ihtiyacım olursa, en mert ve 6a!'1ık bir 
dost gibi size müracaat edeceğime e
min olabilirsiniz .. 

İki dost sessizce eğildiler .• 
D'Etyol, masasma gitti ve lbir kar

neden kopardığı kağıda bir şeyler yaz. 
dıktan sonra Noeye uzattı.. Noe bu 
kağıdı bir sevki tabiiyle aldı ve oku -
yunca gözleri parladı. 

Krebiyon da Noenin elindeki bu ka
ğıdı işaret elderek sordu: 

- Nedir, bu ?. 
D'Etyol mağrur bir eda ile cevap 

verdi: 
- Bu, kasalarımdan istediğiniz an

da alabileceğiniz beş yüz altınlık ibi:r 
bonodur •• 

D'Et'yol, şairin, bu kağıdı hidı!efle 

Noenin elinden kapıp kendisine uzattı
ğını görünce, bir nevi vakarla ilave et
ti: 

- Çok rica ederim, bunu bir izzeti 
nefis meselesi yapmayın, mösyö dö Kre. 
biyon ..• Zannediyor musunuz ki bu 
bir hakarettir? .• Fakat size, sizin yar
oımmıza ihtiyacım olacak: Kimbilir 
nerelere gitmek mecburiyetinde kala -

caksınız? Benim için yapacağınız mas
rafları benim ödememden daha tabii ne 
olabilir? Binaenaleyh bu parayı kabul 
edin. Şairler zengin insanlar değiller -
<lir, mösyö dö Krebiyon ve siz belki de, 
mübalağalı bir gurura saplanmakla Ja-

na ve b'<ma da fenalık ctmiJ olacaksı. 
nız •• 

Krebiyon: 
- Doğrusu hakkı var .• 
Diye !düşündü ve yüksek tıosle ilive 

etti: 
- Şu halde, kabul ediyorum. 
- Allaha ısmarladık, mösyöler ve 

tekrar tekrax: teşekkür ederim. 

• • • 1 • 1 1 

Bir kaç dakika sonra d'Etyol, mer~
sim elbisesiyle arabasına bindi ve ıu 
emri verdi: 

- Venıayat •• 

Araba Versay yolunu tutarken,. 
bu harekette hazu- bulunan Krebiyon, 
Noeyi kolundan tutarak şöyle diyordu: 

- Gidip bir şişe şampayna bo§alta• 
hm, dostum, su-sayınca iyi dUşilnemi • 
yorum .. Sonra, bize gidlp çocuklan .. 
mın (çocukların kedi ve köpekler oldu4 
ğu malfımdur) yemeklerini temin ede. 
riz, çünkü öyle zannediyorum ki d0& .. 
tum, seyahate çıkacağız .• 

N oe dehşet içinde sordu: 
- Seyahate mi çıkacağız?. Nereye 

gideceğiz, canım?. 

- Evvela, Versaya, 6onra da Tanrı 
bilir .• 

- Peki, Versayda ne yapacağıı?. 
Krebiyon, d'Etyolu götüren araba~ 

gözleriyle taıkip ederek: 

- Ne yapacağımızı görürsUn.~ 

Dedi ve yavaş, çok yavaı, bir seale4 
kulakları: keskin olan Noenin dahi du• 
yamıyacağr bir .sesle bir ka~ kelime da-_ 
ha ilave etti. 

YI 

Lö NORMAN D'ETYOU 

Hanri Lö Ncnnan d'Etyol ara1>acr,. 
sına, atlan bUtUn luziyle sürmesini em• 
retmişti. Çok güzel ve güçtü kuwet.ı 
li olan iki at, srrtfımna, inen ~ 


