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Karabü~ Türkiyenin 
endüstri merkezi 

en büyük 
olacaktır 

Fakat hergiln tonlarca malzeme 
yutacak olan 

~abrikanın işleyebilmesi için 

-... 

Limanın nerede 
Yapılacağı süratle 
kararlaştırılmah 
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;::.,.:~y .. Fransız ve Türk Stada koyacaklar 
~P::a8=-=·~p~~=iJ~tpiitı!""-~"'~'~-:: .. rr.:; mu r ah h asi arı o dan 

;~~, mürekkep olacak idare heyetinin infial uyandıran 
,.,,,=-....;::_ Antakya, 16 - Anadolu Ajansının 

Gtınden güne gentşllyen endUstrlmfztn 
lr ihtiyacını karşılamak için 

~ömür istihsali 
Programlaştırıldı 
liömür ocakları 

. işletme işi tek 
~darede toplanacak 

husust muhabiri bildiriyor: kararına bög le mukabele 
Kayıt ve seçim muamelft.tı lıak-

kında Cevat Açıkalın İıe Kolonel Ko· e d e c e k le r 
le arasında temaslar devam etmek
tedir, 

Seçin hazırlığı! 
Alınan maHlmnta gUre, kayıt mu· 

amelft.tına Milletler Cemiyeti komls· 
yonunun bıraktığı yerden devam e
dilecektir. Secimi Cevat Açıkalın ile 
Kolonel Kole, Halk Partisi Başkanı 
Abdillganl Türkmen ve Vali Dr. Ab· 
dilrrahmandan mürekkep blr komis
yon idare edecek ve gayri Türklerin 
de bulunduğu mıntakada seçimleri
ne mUtealllk işlerde komisyona bir 
gayri TUrk A.za iltihak edecektir. 

Ordu şerefine garden parti 
İskenderun, 16 (Husust) - Ana· 

dolu Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Tilrk ordusunu karşılama komite· 
al tarafından ordu şerefine epey 
mUddettenberl hazırlanmakta olan 
gardenparti bu akşam verilmiştir. 

Toplantının her bakımdan mU
kemmel olması için hiç bir şey eslr
genmemlştı. 

Kudüste 
Cuma namazından 

çıkanlara 

Bomba atıldı 
18 Kişi öldü, 42 ağır 

yaralı var 
Kudüs, 15 (A.A.) - Bugün ögk 

üzeri Araplar camiden Siıkarken atılan 
bombadan 18 kişi ölmüş ve 42 kişi ağır 
surette yaralanmıştır. 72 kişi de teda
vi edildikten sonra evlerine gönderil -
miştir. 

Bunların hepsi araptır. Suikastin 
hangi şartlar i!iiinde yapılmış olduğu 

anlaşılmamıştır. Bütün şehirlerde fev
kalade şiddetli bir galeyan vardır . Bu 
galeyan Filistinin şimaline de sirayet 
etmektedir. 

Balkan antantı 

bahriye konferansı 
Atina, 16 (A.A.) - Balkan antantı 

devletleri bahriye mütehassısları kon· 
feransı bugün amiral Sakelarienin ri
yasetinde mesaisine başlamıştır~ 

"Şeref stadı,,mdan bu stadı klübüne ldirşinaslıktan büsbütün başka bir isim 'e 
kazandıran merhum Şerefin ismini taşı· rilmesi icabeden bu hareketi §İddctle te."1 

yan levhanın kaldırılmasıle başhyan de- kid etmektedir. Du) duğumuza göre l3c
dikodulu hadise yeni bir safhaya girmiŞ- şiktaşlı sporcular, idare heyetinin ~ercf 
tir. Malfım olduğu üzere staddan Şerefin hakkındaki icraatına çok güzel Ye ciddc.n 

sporculara rnyık bir jestle mukabele et-
isminin kaldırılmasına rivayetlere göre 
bazı arzular üzerine klübün yeni idare 

heyeti karar vermiştir. Fakat i~in garibi 
klübün sporcu azalan, iş ba~ma ancak 
kendi reylerile geçmesi lazımgelen idare

heyetinin bu kararına muanzdırlar ve ka-

meğe karar vermiş bulunuyorlar. Be-;ik. 
taşlı sporcular aralarında para toplaya. 
caklar ve Şerefin bir büstünü yaptırarak 
kapısındaki levha ne olursa olsun i.::mi 
daima "Şeref stadı,, kalacak olan sahanın 
münasip bir yerine koyacaklardır. 

Harbin iktisadi zararları 

Japonya 
altınlarını 

Çinliler, Japon tayyarelerini şaşırtmak 

mektedirlcr. B1111ları ıuaklan i11Sa11a 
bombardıman 

ihtiyat 
harcıyor 

için, birçok boş araziye korkuluklar <!ı ':
benzeten Japon tayyarecileri orayarnıı 

ediyorlar .. 
139"'"Yazısı 8 incide 

Mezarlık davası bitti 

Vali ve arkadaşları 
ınahkemeden beraet 

~ararı aldılar 
19: Yazısı '8 incide. 
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~di&efec, f ikicf-ec 
Yıkıcıya hal]kı

ran Ressam 
Yazan~ Nizamettin Nazif 

Rumelihl.snrmdakl facia devam edi
yor. Yıkıcının kolu yorulmadı, durmadı. 

Meıı'um kazma, ktıh en gUzcl dügünccle

re mabed olmuş bir kafntasma, en güzel 
kılıçlarmım sallamış bir kolun kemiğine, 

k§Jı en kahraman eri doğurmuş annla. 

nn kaslklarma saplanıyor... Ve bu eşslz 

facia durmuyor, devam ediyor. Bu kaz

manın her sallanışı bizi, babasının sura

tına tUkUrmek lı;in ölilmUnU beklemiş 

bir hain oğula döndürilyor. 

Yıkıcıya haykıran ressam sesini du
yuramadı. Ne yazık! 

Halbuki onun bir sabah, her sabah bu 
manzarayı görenlerden hiçbirinde görill

miyen bir tecellüdle ne astı bir isyanı 

olmuştu. .. 

Şehre çok faydalı olacak blr yolu Ru
melihisarmdan geı;lrmek için Rumelihi

sarmda, insanlrğnnızı bu kadar elim bir 
zarara sokmağa lüzum var mıydı? 

Devirleri mühUrliyen mczarlann kıy

metlerinden bu kadar gafil miyiz? Tek 

memrm, çok defa, bin tapudan millzim 

ve Ustiln bir mUlkiyct vesikası gibi ta

nındığını bilenlerden olmndığunız nasıl 

iddia edilebilir? biz, Silleymnn §ahın Ca. 

ber kalesi önilndeki mezarnu, en bUyUk 

hengameler nrasmda, kafamızı kll.!iıya

cak vakit bulamadığımız bir zamanda 

bile unutmamak inceliğini göstermiş bir 
nesiliz. Nasıl olur da bu nesil, bu dere

ce meş'um bir kazmanın cUrmUne ortak 
olmak ister? 

Bizde eskiden bir "kemik nakletme,, 
an'anesi vnrdı. Arasıra gazetelerde §Öy
le bentler okurduk: 

"Eazımı devletten falan paşanın ba
kayayı izamı " • ••• " mnhnldeki merka.-

dındon kaldırılıp " ••.• " dergfthı kur

bunda hazırlanan makbereye defnedilc
ceğinden i!Ah.,. 

Tek insanın beş on kemiğine bu dere

ce mera.simli bir ııaygı ve dikkat göste. 

ren nesilden bir nesil sonra ne olduk, 
biz? 

Bu meş'um kazma bizi nebba§a döndü
rüyor? 

Prost, şehrin lllzumsuz yerlerine asma 
yollnr ynpmak teklüinde bulunuyor: 

Belediye meclisimiz gülmeden knbul 
ediyor. 

Rumelihisanndakl yolu mezarlığın a
leyhine genişleteceğimize denizi doldu-

rarak, yahut bu dirsekte bir asma yol 
yaparak genişlet:meği teklif eden olmu
yor: 

Bu feci emrlvakie ağlamadan bakabi
liyoruz. 

Hayır... Kendi kendimize bu derece 
bUyUk bir saygısızlığı reva göremeyiz. 

Bizden evvelki nesillerin dede mezar

larına karşı gösterdiği dikkatten ibret 

alamı~ıın neslimiz, mezara kazma salla
mak hünerini oğullanna bir nn'ane gibi 

bahşedişinden Urkmelidir. Biz f~i numu
neyi görerek fena olduk. Onlar fena nil-

muneleri bol bol gördükten sonra acaba 
ne olamazlar? 

Ressamın kıt ve hUnersi:ı: bir diyarda, 
bize bir sabah, bir insanlık fnclasmın 

tablosunu yapan meçhul ressam! 

Şimdi, senin kadhr ben de muztarl. 
bim. Cinayetini asil insanların gö:ı:Unden 
saklamak için bir tahtaperde çekmeye 
bile lüzum görmfyen o meş'um kazma 

benim f<;lml de kanatıyor. Ben de teren
nüm ettlğin ıstırnbı tatlım. 

Rumellhlsarındnn ben de geı;tlm. 

11\hameddin Nıızlf 

1 
1 

1 

Silah kı alları 
vergı kaçırdılar 
Ameril<ada 11eyecan ve 
nelıet uyandıran bir 

rezalet 

Con Rnskob vo Pier sü Pon 

Amerikanın iki meşhur silah kralı bir 
buçuk milyon dolarlık bir dolandmcı -
hl;tan dolayı mahkemeye veı ilmiştir. 

Hunlardan biri aslen Fransız olan 

Pier Samuel ciü Pon, diğeri de Ameri • 
kalı Con Roskobdur. ilki 68, ikincisi 

59 yaşında birer ihtiyar olan bu milyo
nerler, Amerilr..anın en büyük mali mü-

esseselerinin başındadır ve geniş bir 
siliih ticaretiyle meşguldürler. 

Mensup olduklan • dil Pon de Ne
mur şirketi, dünyadaki en büyük silah 

ve patlayıcı maddeler fabrikasını idare 

eder. Pier Samuel dü Pon şirketin mü

dürüdür, Roskob da ikinci müdürdür. 

itham edildilderi suç, mcamelelerin
de yanlış hesap göstererek vergi ka-

çakçılığıdır. Bu suretle Roskob, bir 
milyon, Pier Samuel de 600.000 dolar 
kaçırmışlardır • 

Amerikan adliyesinin haklarında ta

kibata giriştiği bu dolandırıcı milyc ner

ler büyük bir nefretle karşılanmıştır. 

Müddeiumumi, iki silah kralını itham 
ederek raporunda şöyle demektedir: 

"Adaletin kör olduğunu söylerler, 

amma, bu kadar açık dolandmcıhğı 

görmiyecek kadar kör değildir.,. 

Milyonerlerin vergi kaçakçılığı ile 

mahkemeye verilmeleri efkan umumi

yede büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Bu hadisenin hakikaten meraklı di

ğer bir tarafı vardır ki o da Ruzveltle 
ve oğlu ile alakadardır: 

Ruzveltin geçen sene evlenmiş olan 
büyük oğlu Franklinin karısı Pier Sa-

muelin kardeşinin kızıdır. Bu izdivaç 
esnasında'lti dedikoduları hatırlarSinız : 

Ruzvelt memlekette büyük sanayii 

hükumetin eline almak için bir siyase

te girişmişti. Buna, Amerikanın sanayi 

hayatına hakim olan milyonerler şid

detle itiraz etmişler ve Ruzvelte karşı 

bir cephe almı~lardı. 

Amerikanın en büyük silah fabrika· 

sına sahip olan Dil Pcn de Nemur §ir

keti de burada i!di. Başlıca hissedarla

rı olan iki kardeş Dü Ponlar da Ruzvel· 
tin adeta şahsi düşmanı haline gelmiş
ti. 

işte, babasının siyasi ve iktısadi ra· 

kibinin kızını alması Ruzveltin oğlu 

için bir kabahat sayılmıştı. Fakat, biz
zat Ruzvelt, serbest fikirli bir adam ol 

duğu için, bunun hiç bir mahzuru bu
lunmadığını söylemiş ve oğlunun ev
lenmesine müsaade etmişti. 

Işin garip tar:ıfı şu ki, Ruzveltin ge· 
çcnlerde evlenen küçük oğlu Conun 
karısının da böyle bir dolandım: ılık 

vak"asında uzaktan ismi geçmişti: Kız, 

Amerikanın meşhur zenginlerinden bi
rinin oğlu ile az kalsın evieniyordu. Bir 

tesadiıf eseri olarak bu ilk nişanhsın -
dan ayrıldı. Bundan bir kaç gün son
ra da eski nişanlısının üvey babası do· 
landrncılıkla tevkif edildi. 

Bir d~landmcı ile akraba olmaktan, 
Ruzveltln küçuk oğlunun karısı kurtul 
muşken, biiyü'lt oğlu böyle bir akibcte 
uğramış bulunuyor. 

HABER - 7\kşam pos!ası 

• u sır 

çanta 
Beş bin İngiliz lirası kıymetinde 

mücevherleri çalmak için becerikli bic 
hırsıza üç dikk:ıtsizlik dakik:ısı kafi ge
lir. 

Mücevherleri çalınan şahıs, meşhur 
Fransız mücevhercisi jak Kartiyenin 
karısıdır. Londrada seyahatte bulunan 
kadın otelin önünde ot ,obilden in· 
miş, ağır valizlerini taşıyan şoför de 
arkadan kendisini takip etmişti. Kadın, 
arabadan inerken, kunduralarını ih tiva 
eden küçük bir çanta ile içerisinde 
mücevher bulunan el çantasını arabada 
bırakmak gafletinde bulunmuştur. Ka· 
dın asansörle otelin üçüncü katındaki 

dairesine çıkmış, çantanın arabada kal
dığının farkına vararak derhal aşağıya 

inmiş ve fakat yerinde yeller estiğini 
görmüştür. 

Hırsızlıktan derhal zabıta haber· 
dar edilmiştir . Polis hafiyeleri Londra 
sokaklarında hırsızı ara:r.aktadırlar. 

Fakat şimdiye kadar hiç bir iz bulama· 
mışlardır. 

Kartiye müessesesinin Londra şube
sinde bu sene içerisinde garip bir vak'a 
olmuştu. Londranın en güzel sokak -
}arından birinde ve işlek bir han içeri· 
sinde olan bu şubeye, bir gün kapan -

mak üzereyken, üç delikanlı girerek bir ı· 
satıcıya hücum etmişler ve adamakıllı 
dövmüşlerdi. Mütecavizler aranmış, bu 
lunmuş ve muhakeme ed!lerek dokuz 

kuyruklu kedi isimli rr.a,ruf kamçiyle 
yirmişer sopa yemeğe mahkiım edil
mişlerdi. Bazı polisler bu hadise ile ~a
lınan mü:ev:ıerler arasında bir münase
bet bulunduğunu tahmin etmekte ve 
hadiseyi bu n~ktai nazardan takip et -
mektcdirler. 

Ha zineler 
n i tal/e l ele 

geçirilecek mı? 
Virjinya sahillerınde Merida gemisi · 

nin battığı yeri aramakla uğraşan F .. l· 
ko İtalyan gemisinin dalgıçları, ci::niz; 
dibinde gemi enkazını bulduklarını ha
ber vermişlerdir. 

Gemi, i~parator Maksimilyen'in 
meşhur hazinesiyle beraber 1911 de 
battığı noktada yatmaktadır. 

Evvelce de yazdığımız gibi Meksika 
diktatörü Diyaj 1911 de aleyhinde bir 
isyanın zühurundan korkarak bu kıy -
metli hazineyi vapura yüklemi§, ve 
Meksikadan kaçtığı vakit sakin ve ra-

hat bir hayat geçirmek imkanlar:nı te
min etme1c istemişti. Halbuki Merida 
gemisi bir Amerikan vapuriyle çarpış· 
mış ve bir kaç saniye içerisinde tama
miyle batıp gitmişti. 

Loqd Corcun Versa11 
muahedesi hatıraları : 8 
-:;'arpt en sonra seçi mler oaşladığı v ahtt 

v · ı · n n da, L. Cor-
cun da mevkileri 

sarsılmışh 
Fransız meclisinde Vilsona, şimdiye ka 1 

dar hiçbir yerde görülmemiş bir itibar 
gosterildi. Meclis namına söylenen nu. 
tukta Amerikanın en tehlikeli bir anda 
Fransanın yardımına koşması hararetli 
bir şlı.kranla anıldı. 

Vilson kürsüye çıktığı zaman birden
bire hayret etti: Arka taraftaki birçok 
sıralar bo~almı~tı. Buralarda hiraz evvel. 
Fransaya 1400 000 kişi zayiat verdiren 
harpte memleketlerini müdafaa için cep. 
hede çarpışmış genç mebuslar oturuyor
du. 

Vilsonun yerinde, o kürsüde nutuk 
söyliyecck herhangi başka birisi olsa, bu 
nu farkedince Fran~ız ordusunun harpte· 
ki rolünü hatırlar ve bunu sözlerinde i. 
c:aret ederdi. Fakat Vilson. ciiğer tarafla
~ dolu olan mecliste birdenbire herkesin 
gözüne çarpacak derecedeki bu boşluğun 
farkına varmamış gibi davrandı . 

Amerikan cumhurreisi, Fransanm 
harpte uğradığı zararlardan hile bahse. 
den bir kelime söylemedi. 

Vilson Fransaya gittiği zaman, Fran 
sızlar. Amerikan cumhurrisinin, harbde 
tahrip Pdilmiş olan yerleri güzecC'ğini 
zannetmişlerdi Fakat, Vllson, onların iz 
har ettikleri bu arzuyu anlamamazhktnn 

ge}di. 
Yanlız fada israr karşısmda kıılarak, 

RcimsP. gitti ve oradaki bUylik kilise
nin da'ıa fnzln t nhrip edildiğini zannet
tiğini fakat, şimdi pek o kadnr harap ol
madığını görünce scwindiğini söyledi. 

Kendisini ilk df'fn görenler ona karşı 
takdirle karışık bir şUphe ile bakmağa 

lın.şlamı!}lardı. 

Vi!son hakikaten anlaşılmaz bir adam 
dı. kendisini en fazla sevenlerin bile, 
Abrnham Linkoln"un bugUn mezarı et
rafında toplanan sevgiyi ona karşı niçin 
göstermediklerini bunun için kolayca an 
l:ımak kabildir. 

Seçimler başlayınca 
Sulh konferansında tngilterenln mU

him. bir kuvvet göstermesi için yalnız 

hnrlıi kazanmış olmak kafi değildi. Har
bin zaferlo neticelendiği sıralarda A

meriknda başlamış olan teşrinisani se
çimleri Vilsonu utandıracn't kahir bir 
mağlühiyPtle nr.tlcelenmlşti. Bu mağ· 
lübfyet, şüphesiz ki, onun sulh konfe
ransında da nUfuzunu azaltacaktı. 

Diğer taraftan, kendisi de farkında 
olma.dan bizzat kendi itimadını knybet
me>kt e amil olmu~tu. Noktai nıızannda 
israr etmekle k<'ndis ini tehlikr.yc koy
muştu. ltilnt devletlerinden ayrı ola
rak hareket edebileceğini söylerken 
mille ti onun arkasında bulunmuyordu. 

Sulh konferansı esnasmda öyle anlar 
oldu ki, tuttuğum hattı hareketi bazı gn
zetf' IPr şidde>tle t Pnklt Ptll('r. Öyle ki, 
arkamda b<'nl tutan ku\"\1etli bir halk 
kitlr.si olmasaydı mıwklimden dilşerdim. 
Sulh muahı>desi imza edilir edilmez de 
yeni seçimlC'rde mUsbet netice alacak, 
mC'vkiimi kurtaracaktım. 

Benim istinad edeceğim kuvvetli bir 
partim yoktu. Yalnız, yilz kadar liberal 
mebus vardı ki beni tutacaklardı. Mec
listeki en kuvvetli liberal muhalefet gru 

bunun erkfuu, harbde muvaffakfyetln 
milli birlikle temin edilmesine rağmen, 
blzim kabineyi devirmek için çalışmağa 
başlamışlardı. 

Parlamentoda a!l'yhimizdeki hUcum
lardan anlıyorduk ki, sulh konferansm· 
da her hangi bir ihtilaf çıkacak olursa 
nrtık parlamentoya gü\•enemiyecektik. 
Bilhassa sir Frederlk Moris hUkUm.etl 
askeri meseleler hakkında meclise jıın
lış mnIUmal vermekle ilham ediyordu. 
Mister Askuit hu gibi hUcumlan hllkfl
metin hareketine kar'§ı blr ısaruıur te
lAkki ettiğini bildiren bir takrir verdL 

Bu slyruıt vaziyet karş:smda Parise 
gidem,,:ı:dim. ÇünkU millet olarak arkam
da kimi tanıync.ıığrmı bilmiyordum. Bu
nun üzerine, mister Bonar r..av ile be
rnbor karar verdik, Sulh muahedesini 
müznk<>ro etmemiz için itimnd reji lstl
yecektlk. 

Millete okuduğum programı burada 
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~aJ&ı~ 
~~., 

--------------=wwwı ~...;ı-""' 
AKŞAM'~ 

Kışelerin önü 

DiKKAT /.DH .. sütunu muharriri ua:ı
yur: 

e:tl. "- Sıranızı beklesenize •• Sonrodsn 
diğiııız lııılıle niçin öne geçiyorı.unuı? r o . 

- Sen ne karışı)or un, sen kım olU) 
sıııı , he adurn?I .•. 

Gişt•lerııı onuııılc 

ktl\ ı; .ılıır olu~ or. 
ııı ıilerıwdircıı bÖ) ıe 

Onun için : 
1 

r 
1 - flt·r ~ışede, bir tnrofın<fıın ,ıiri ' 

öteki tnl'Dfınılon çıkılır bir p:ırnıoklık 111~ lurıııı::ılırlır. Ters tarıırı :ın girenlere bl c 
vcrnıcmrllrlı r. 

rl'r 2 - Aiıylelerine bilet t'Cren mcnıu 

me~ııı olııııılıtlır. p 
Mrrlen1 memleketlerin hepo;in<lc 1ıuııın 1

1
1 

1 k kili ı. 
d:ı ı;tnııhulıla buh,ınınıy:ın "hn kın:ı , 
nıp nöhf'lini hcklcnıek .. zihniyeti, şchrıl1l1 

de hclıcmchnl )·er etmelidir.,. 

~UHUN -
Sufdi lli k 

H ASA.\' KWJCArt ya:.ıyor: 

ı.ı:ı-licçeıılerde Zongulılnk maden oc;B o. 
rının birinde bır kaza olmuş. Toprak ' r 
küntü. ü ile kopnnıın kuyu içcrisındeıı bl 
amele sesi: 

- Amanın! Beni kurlnrın.. Köyde ikİ 
öküzüm ,·ar .. Kurtulursnrıı sizin olsun.,, 

l>lye yalvarmış. tahlisiye heyetleri c:ı~ 
lışmışlar. !'iihnyel kuyu içerisinde toPf

1
fl 

ııır e. 
yı~ıtlıırı ıır:ıı;ın<fan böyle yalvaran ıı. 01 
yi öliiın tehlikesinden kurtarmışlar. fııl. 
kurtarılan ameleye: dl 

- fşte Mehmet, ~eni kurl:ırrfık. Jlıı> 
bnkaltm, kö~·ıleki öküzleri getir.!,, 

Dedikleri zaman: tf 
- "Acaip! Ben gerçeklen böyle bir f 

söyledim mi? .. diye <'evap vermişi,, dcll 
H6di~e hakikaten tuhaftır. Faktıt mıı 

"k d- bir•· kuyusunda hayatı tchlı ere uşen 11 
melenin vaadettıği öküzleri kurtulduk~e· 
!lonrıı veı'meme~I hnyret edilecek şcY ıl 
#il, bilakis pek tııhildir: bu h6dlsede .~~
tuhaf olnn dht'le ı;:elincc, hu zavollı k 11 
lüniin k~n~ic;i ni kıırta~mağa _ çnlış:ın111~1ı. 
gayrellerını rırtıımınk ıçln kordekl ök e• 
terini vaadt'lme~i lüzum görecek dere! 
de snfdıl olmn~ıdır. 

TAN 
~ 

lş hayatında kadını.ar 

SABIIIA Zekeriya Sertel ua:.ıuor· 

•·ı!C' "Türk kadınının daha yüksek terek" 
1 ııı· 

re mazhar olması için llızım olan yo ~ı 
maınllc açılmamıştır. Kanunun verdi 111 
bülfin hııklora nıfimen, cemiyetin kııd10 ••• 

- "1 crt11
" ayağına bnğlnc.lığı köstekler çozu ın 

111
• 

tir. Ilüla kadının kabiliyetine kor~ı ınl~51, 
tin bir şilphcsi vnrdır. Kadının tıcrJen1 rıtl· 
ne kıırşı ailede erkek lırıkimiyetln, cc İ~' 
uetıe kadını tufeyli lnrakmnk z.ihni)'CtlO !• 
" i C' hail~ pek .;oklarında "kadının ye~ ~ 0, 

dir z.ihnivelinln hAklm oldu~ıınu ,:orU)..ı 
tt ..- • c f'' 

ruz. Türk kadınının beynclmılel ~ıeıı:ıt~ıl• 
rişl, Mdece bh:i kadın olduAu !çın ~~9,1 
ftt'rİ bir muhitle yctişml~. erkekle JtlU 

1
, . 

k:ıh ı liyete yilksclmiş inc;an olması itibP~ıl' 
le ıle scvinrlirir. Kadınla erkek ıır:ıc;lfııf• 
fnrk ıtöıcl<>nlerden dc~iliz. Fak:ıl btı ıt
kın t:ımnmcn kalkması, kadının Jı 11 ' 11 

.. ı. 
·rı " dnhn knl:.ıvlıklıı mll\·effok olması içı '<W 

l 1 ncıı 
rn:ı: dn muhafıızakfır r.fhniyet er e 111 ı.:<:'' 
le l!h:ımılır. Jlıı zihniyetler baki kııld 11' 1,ıı 
k:ırlın beynelmilel iılcme ya~ ılmll~ 1 ede' 
bn-slrn. kendi muhitinde <le lnkiştı 

·='=ııc=z=··====================~ 
• }CL 

anlatamam; yalnız ııunu söyliyey~ın ,w 
ııulh meselesinde bir galip devıctııı ıl' 

. ).,p 
ğll, alelade bir sulh mUtarekesı ot' 

ması için salahiyet verilmeııini ı.sti~il' 
dum. Sulh programımın başında da u!ll' 
lctler cemiyetinin kurulma.et ile s 
lan bırakma meselesi geliyordu. ııJ!l: 

Bilhassa şu cihette israr ediyo~şı.ııf 
Şüphesiz k1 İmparatorluğun -~ 
temin için kuvvetli bir orduya 1 tılf 
vardı. Fakat benim dilşUndüğUm aytotJ ol 
hnldi ki, ortada bir milletler ccıniY0 z,1" 
duğu için "hiç bir memlekette ~~ 
lundurmak znruıi olmiyacaktı." ~Ll" 
diyordum, İngiltereyi kahraman Jt ııJIS'' 
lerin yaşayacaklan bir memleket lı 
getirmektir. ;',, 

Mister Bonar Lav ile ben . bilb ed 
ben- kendilerine güvendiğimiz ıı~eı 
lcri seçmek için kullandığımız bS.~tııt' 
tarzından dolayı, eıkı bir kont.r0l 

da bulunuyorduk. ıı ol' 
Bizim de, teşrlnisanlde vnson~ ~ 

duğu gibi mağlubiyete uğrıyacs~ 
söylllyorlardı. Vilson, muharebe ~ rt-1 
halde, şimdi muhalif partilere kıııi:Vt 
kullannuya halkı te;,vik etmişti. fb~ 
Koalisyon liderleri bahsinde, bU 

için tamamile yanlış bir iddia idi· ) 
(Do,·a.ını ,.,,r 
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;/C,a, Ja.ta ..... _ dair 
,, J:J -ana ne?,, e tn tnUjdem \ar: Burhan 1''elek 

leyip ~alr olmu . Henüz ka ideler ı>öy-
0111111 gateller tarhetmlyor ama elbette 
ııa Ilı da ıra ı gelir; ı:imılilik fıkraları
~ .. 1 anzıırrı s~rh!\·halar koyurnr. Dünkü 

• <'Ydi: • · 
Bıktı a11 ın sokak nvfırelerinden. 
mısraı . 

Ahınet n \cznlnc bakarak t'elck'ın, 

'
. llaslnı•ın t · 1 ld - ·· ·~enler ~ c ır ne kapı ıgını soy-

lı.i de Prl .bile bulunabilir. Klmbillr? hcl
ılan ~~ ~nıinleıin Allahı gibi ı:-u tannsm-
lltsr... Unıtd kc llmcz, günü, saati ı:clir, ~ .::--:--~~ 

" Cn b • ..,. ' "~~ -ka~1 d aglı olanların gönlünde de, o I r.- :::-
bıırh uruı~az cazibe doğıncrtr. Dün Karaaetıiz postasını yaparak ö~ leden sonra limammıza gelctı Ege t•aPmıt 

ıı an hlek'I -rk ı t i ı: . . · · 
it ~lrlc . 0 0 sar e rn ş. ran· Karadeniz boğazının bırkaç mıl dt§ında açık dcmz ortasında boş bır kayık bul. 
'ıbib h rınden biri, Andre Spirc, her muştur. 
•hl'nkıı C)ccanın ifadesinin muhakkak 
tl'ktc olaca{,'lnı sü~ ler. Velck de gcr
knıa n ofkelcnlncc, belki kendi de far-

'arın d ' 'öıün" a an, hatta belki istemeden, 
\·crıı.u aruı kalıplarından birine dökü. 

• or. 

Öfkeıenın '· • aıı e"tc de yerden göğe kadar 
•tıı d'" u 

bt'lkı d 11 'nüp "eflake kadar,, dt.'mck 
lr aha nf' ır c una lh olurdu • hakkı \ar. 
~ğı y !!('~ rcdcceğlz, bir ahbahla konu· 
lcal>atat 

1
dlyc, herkesin geçeceği yolu 

ı.. n ard 

Açıkta bır kayığın dalgalar arasında bocaladığı görıilcrck kaptana haber t'erıl 

ıxiş, bımım üzerine siil'ari manevra yapa rak gemiyi kayığa yaklaştırmış. denize bir 
/lika indirilmiştir. Flika kayığa yaklaşmış, tayfalardan biri içine girmiş, kayık Ege. 
nin bordasına getirilerek vinçle içeri alınmıştır . 

$ IE IHI ii I~ I[) IE VIE 

~ -- ------ ----·· - -- -

Limammıza gcth ilen kayığm Roman ya limanlarından birine mensup olduğu 
ıizcrindcki işarcllc11 anlaşılmıştır, numarası 909 dur. Kayığın bir fırttna veya diğer 
herhangi bir sebeble palamarını koparıp açılması muhtemel olduğu gibi dalza az 
bir ilıtimalle içindekilerin denize düşmüş olmalah da varillir. Falıat bu sonuncu ilz. 
ti mal zayıf dır, çünkil kayığın kürekleri iskarmozlara takılı olarak değil, teknenin 
içine uzatılmış olarak bulunmuştur. Resim lcrimiz solda11 itibaren kayığın Egeden 
görülmesini, Ege flikasının kmtarma işine başlayışım ve meçhul teknenin Ege giı. 
t•crlcsinc alınışım gösteriyor. 

iMi IE iMi iL IE I~ IE ır ır IE 
.._htcı ani en l~lek caddelerde, has 
1-bnJa erındo gez~r gibi, a\81 a\81 do
lccıe rdan 5lkayet cdlror. Akşam üstü 

Zehirii gaz 
kursları 

Yatakh vagonlar şirketi Erzincandaki 
sel baskını aceıc • 

ttıni stnı \apura ko uyorsunuz, hcsab 
:toıııuuı ~· ~ocak yetlşehllecckslnlz: tam 
llıışııp tUnıJo iki ahbab tatlı tatil ko-

toluk 
'orulorı • tocuklarının halini, hatırını 
d11nı1a,. ~r ... Bana öyle geliyor ki o a
l'olunu 

1 
ahsus onula. oturup herkesin 

bir Şc <esiyorlar. Kendilerine kimsenin 
d Y SÖHn • • 

l>e vam edenlerin 
fişleri tasnif edi ltyor 

Şımdiye kadar, vilayetin bütün kaza
larında açılmı§ olan zehirli gaz ve hava 
tehlikelerinden konınma kurslarına hal. an ı tırad· "me ıne imkan olmamasm-

daıtıın a Cıllyorlar: acele ı~t olan a- kın mühim bir kısmı devam etmiş ve ve-
cı. kıt' Onlara bir ~ey öyliyccck, lcabm- rilen altı derste gazlc.rln, nevileri, te -
•us ~:g~ll ;üıc alacak \llktl yok ... ıuah. sirleri, bina dahilinde ve sokakta korun
~fla P •kları iddiası şüphesiz pek mü· ma çareleri, sığınak tertibatı, sığınakla 
ti rıe· ıl'dlleınez, fakat onların - hcrhan- tahaffuz ve maske takmak şekilleri il-

Memleket i ınizde 
büyük oteller kurmak 
teklifinde bulunuyor 

• Yl'd 
lııtıdcn· e olurlarsa ol unlar - birer zerinde IUzumlu bilgiyi almışlar ve mas-

Bundan bir müddet evvel memleketi-
mize gelen beynelmilel yataklı vagonlar 
şirketi umum müdürU Margat ile mecli
si idare reisi Mayer ve umumi müfettiş 
Lacambedcn mlirekkep heyet vo nafia 

L I ada 1 
"Ol sa ın olmadıktan muhakkaktır: ke takmak tecrUbelerinde bulunmuş ar- V~kili Ali (ltinkaya nrasındıı: cereyan e-
\ l'ıtııorıak . 
'Pııtda ~elip tram\Sya binenler, dır. Kurslara deva eden her ferd derse don müzakerelerin yakında filiyat sa-
~dip lı •• trende blrka~ kl~ilik yer lı:ı;al 
1lr, 'aa.ğıra bağım konusmaga· kalkan-
d ıııı ~ 
aıqlıaı r alonlnrının kapısında durup 

c1a '•tt a~ea lterlyl s\izcnlor gibi onlar 
de lbl'd CntI11crlnl diisUncn, bunun için 
latdır ~rıı ıratına lfı3~ık olmn:an adam-
lı . "l~d . ., 

at ı~ Cltrı eni adam, başkalannr da ra-

devam ettiğini tevsik eden altı fişi be
le.diyenin tayin ettiği memura vermiş -
tir. Bu fişlerin şimdi tasnifi yapılmakta. 

dır. 

Belediye, kurslann daha süratla iler
liyebilmesi için muallimlerden istifade
ye kara vermiştir. Bunun için kurslarda. 

ihtisas sahibi olmuş öğretmenlerin isim
leri maarif mildürlUğUnden istenml§ ve 

Gl'rçı eıncğe dikkat eden adamdır. 
l'ın da .,:n natlk, en dü~üncell lnsanla

~bııdlr. 3 ~~ hareketlerde bulunmaları 
~un liıınftınku hemen hiı:blr insan ~- müdürlük bunların bir listesini yaparak 

hasında neticeleri görUleceği anlaşılmak 
tadır. 

Ankaradnki görüşmelerde, bilhassa 
Hindistan kara yolunun memleketimize 

()rta mekteplerde 

Muallim buhranı 
Ma ar if vek A.lett yeni
den 1 m ti han açı yor 

Lise ve ortamektep muallimleri ara-ııııında ın dört saatinde, ömrünün her vermiştir. Şimdi yeni kurslarda bu mu-
dt... cdl'n· l - a allimler ders vereceklerdir. smda, ilkmektep muallimlerinden imli -" ııab 1 1 eğildir; içinden, ta için. 
ılıı51inrn 'etı, kendinden başka klmsc~i ----<>- hnnla ve terfian yeniden birçok muallim 

laı:ınrn ~~k huyu - belki bUtün anu- N 8 kil v ası t 8!8r1 n 1 n alınmış olmasına rağmen, birçok mUn • 

:daın §U hfına olarak. uyan"·crir. O Senelik kontrol Ü haller bulunduğundan Universito ve 
altıdrr : Qslz terbh•cll, medeni bir a- yüksek mektepler mezunlarından lise ve 

l'llniln 'o !kat ı;UnUn. o dakikasında, öm- Belediye, motörlü nakil vasıtalarının ortamektcp rnua111mi olacaklar için, son 
)·ıı .. t ıtnınd d senelik muayenesine bu ayın 25 inde ~ b ita .. ulınalll a cğildlr: en kaba, en senelerde yapıldıgı gi i imtihan açıla -

line d. ış, en tcrbln•siz in anlann başlanacağını şoför ve otomobllcil<'r ce- caktır. Bu imtihan için bir müddettcnbe-
llııtıa "&lllUştur. • miyctine bildirmiştir. Ayni zamanda bu ri yapılan hazırlıklar sona ermiş ve im-

~\ Dıinl 1 
lh l't; fakat 0 lllak kabil midir? Ben<'e muayeneyle kırılmaz camlar da kontrol tihnna girecekler tcsbit olunmuştur. 

g,tatda bulun:nun için öyle adamlara edilecek ve bu suretle bu hususta konu- lmtihanlar Universite konferans salo-
to~tlrı'-")I &ihcal~, icabında onlarla kav- lan mUddet tamam olacaktır. nunda yapılacaktır. Tesbit olunan pro • 

z: "b a nıaJıyız. Bunu yapamı- gram mucibince imtihanlara eylfıllin bl-
~ııeı ana ne• d ~ 

d!ırı lın ki .. 
8 

· '' e~ ip geçlyonız. nu. 
,., ll:d~n b •. ana ne~ .. demek de, ken· 
..., '- aş"a ki 
t ' Qlr l'oJ ınsr.)1 düo;finmedlğiml htt SUtJuğ • . 
~ı..ltı feda un diizclmc. I l~in raha-

'IJI d Sa razı 1 
l1 (\ ln('d • · 0 madığmm:ı, yani bl· 

t. ~nı sa, l 
• 

1 aınıyar.ağımrzı gö tc· 
1\ - Nurullah ATAÇ 

~tat·· k 
Arner·k Ur 1 

~ rn il.i bayra mı 
~Uı tnunasebetiyle 

~e ı tı teJ J{raflu 
J\rıtta ebrlk ett i 

lııiJlt ta, 16 (A 
b bay .A.) - Amerikanın 

lir ranıı doı 
lıu .. J\taturk ile ayıslyJe Helsicum. 
teı u lluz,·eıı Amerika Reislcum
).•ı.~l'arıar t arasında aşağıdaki 
.,8eJ eatı O) 

Ans Pı-n unmuştur: 
nklln Huz,·eıt 

'tlt~tlterıl\a nlllJ" YılŞIXGTOX 
l'lltJe 1-.:lcseın 1 lıuyraını münasebe· 
'ıth l'!l'inıı 'endnııza en hararetli teb. 
~it ı hıtlcıond ost hUyUk milletin re· 

dJnı ile hıakı san1lmi dileklerimi 
lh ns 1 ~ltıı sa ıahtlynrım. 

"'ttns }{(' K. ATATCH K 
'l'u nıaı Atatürk 

rkıye R 1 
~ C' slcumhuru 

tt1tı lts(>ıttrısın ANI\:ARA 
lal" l'l'lnden f rzın ~Ok dostane teb. 

~1< 11 evkalad ·· 
?la arnınıı e mutehassls o· 

ttınııaraaı teşekkürlerimin arzı· 
~Ylcrım. 

F'rnnklin Runelt 

Terkos gölündeki 
yeni tesisat 

Bc.lediye sular i§letmesi direktörü 
Yusuf Ziya ve bazı mühendislor 

dün Terkos gölüne :;iderek yeni ya-

plmakta olan tesisatı kontrol 
lerdir. 

etmiş-

Terkos için Avrupa.dan getirtilen a
l~tlerin kurulmal'ı işine başlanmıştır. 

----<>-

Fındıklı deresindeki 
inşaat 

Cihar,;irde, Fındıklı deresinin iki ya 
nındaki inşaat, yalların sık ve dar _ol- ı 
ması yüzünden Belediy.:ce r.ıenr.edıl

miştir. J nşaat için mcvcud planda ta
dilat yapılması icap etmektedir. 

Plan Belediye heyeti fenniyesince 

tadil ed:lmeğe b.1şlanmıştır. Tamamla· 
nıncaya kadar inşcat ••:ı.-,ılmıyacaktır. 

rinci gi_inU başlanacak ve sekiz eylul ak
şami nihayet bulacaktır. Bu suretle bir 
hafta devam edecek olan imtihanların 

suallerini maarif vekaletinin gönderece
ği zannohınmaktadır. 

Bu imtihandan sonra, üniversite me -
zunlarındnıı da iştirak edecek yeni mu. 
allimlerlo birlikte lise ve ortamektep -
lerln bir hayli bos olan muallim kadro
sunun epey dolacağı tahmin edilmek -
tedlr. 

Orman umum 
müdürl ü ğü 

lktisat vekaleti teftiş heyeti reisi Hüs-
nii Yaman orman umum müdürlüğüne 

tayin edılmiştir. Yüksek ziraat enstitüsü 
idari mü~aviri Abidin Ege de, ziraat iş

leri umum mliclürliiğüne getirilmiştir. 

'l iyat rova g r ~· o r 

intikali me\'ZUbahs olmuştu. Şimdi Ciz -
reye doğru ilerlemekte bulunan vo bir 
taraftan da trak hUkümetl tarafından 

hududa doğru inşa olunmakta bulunan !. 
rak hattı ile Hindistan İngiltereye en 
kısa kara yolundan bağlarımı§ olacaktır. 
Bir taraftan Frnnsanın Büyük Britana 
Bir taraftan Fransanın Büyük Brilan -
yay~ en yakın olan Kale imanına, diğer 
taraftan Hindistana en kestirme yol bu
lunan Basraya ula.~acak olan bu şimen
difer hattı Hindistan yolunu yan yarıya 

kısaltacaktır. Bunun için hattın ikma • 
llnden evvel dahi 'biribirine yııklaşbğı 

zaman otobüslerle nakliyat imkanları 

tetkik edilmiştir. 
Beynelmilel yalaklı vagonlar şirketi 

başka memleketlerde olduğu gibi Türki
yede de turistik büyük oteller kurmak 
ilzere tetkikler yapmış bluunmaktadır. 

Şirketin bu hususta bazı tekliflerde bu
lunacağı haber verilmektedir. 

Ak h isa rda şidde t ll 
bir zelzele o ldu 

Akhisar; 16 (hususi) - Bir müddet 
evvfll orta ve şarki Anadoluyu saran zel 
zele t<'krar kendisini hissettirmiş ve 
şehrimizde dün gece şiddetli bir zelzele 
duyulmuştur. 

Zelzele gece saat dokuzda olmuş ve 3 
saniye devam etmi§tir. Halk, zelzele U
zcrine evlerinden sokağa çıkmış ve dah· 
şetli tela§a düşınüştur. 

Sabaha kadar kimse uyuyamamış, fa
kat zelzele bir daha duyulmamıştır. Zel 
zelo hiçbir tahribat yapmamıştır. 

-0---

Emlnönünde 
yıkı l acak hanlar 

EmlnönU meydanında istimlak edil· 
miyen iki büyük hanı Belediye istimlıik 
ederek kendisi yıktırmağa karar ver
miştir. 

Bundan başka geno bu civarda 20 ka
dar dükkan vesairenin de istimlak mua
melesi yakında yapılacaktır. 

Eminönll istimlfık işi tamamlandıktan 

sonra AdliyP. sarayı arsasının istimlaki
ne başlanacaktır. Bu hususta icap eden 
tedbirler alınmıştır. lstimlak hakkında 
Bolediyo yeni tasfiye formülleri tesblt 
etmektedir. 

Tonlarca ağırlıktaki 
taşlar evler i yıkmış 

Erzincan, (hususi) - Merkeze bağlı 
Cimin nahiyesinin Kelcriç, ve Piııkidağ 
köylerile, Kalolar mezraasını sel bas

mıştır. Tufanı andıran bir yağmurdan 

sonra nnl hUcum eden sel karşısında 

köylüler birdenbire şaşırmışlardır. Yük· 
sek yamaçlardan hızla inmiş olan sel
lerine sürUp getirdiği tonlar ağırlğında

ki la§lnrın çarptığı binalar kamilen yı
kılmış ve sel mecrasına tesadüf eden 
evler dümdüz olmu§tur. 

Fclliketzedelc.r korku ve heyecan i
çinde canlarını ancak kurtarabilmişler

dir. 

Bu felaket esnasında vali Fahri ô:r.en, 
kUltür dircktöril ile Tercan kazasındaki 
bir tarihi eser tetkikinden dönmekte i
ken yolda sel hadisesini haber almış vo 
hemen mahalline giderek icap eden tct 
kikatı yapml§ ve 18.zmıgelen talimatı 

vermiştir. 

Kızılay da yardnna koşmuştur. 
Şimdilik yapılan tahkikata göre, Kc

leriç ve Kalolar mezraasından 312 göz 

dam, 79 hane, Pişkidoğ köyünden 43 

göz, 14 hane olmak üzere 93 köy evi ve 
355 göz dam bUttin eşyalarile seller al
tında kalmıştır. Keleriç ve Bitcriç köy
lerinin de mektepleri yıkılmı§lır. 

•l\'"üfus zaiatı da mühimdir. 

On dokuz ceset bulunmuştur. Hay
van zniyalı henüz tcsbit edilmemiştir. 

HUkumet felaketzedelere yardıma çah
§ıyor, vali, dahiliye vekaletinden yardım 
istemiştir. 

Halktan iane toplanacaktır. 
Köylülerin söylediklerine göre, scııer 

dört beş metre kadar yükseklikte ak
makta ve çarptJğı evi bir dakikada tah
rip etmekteydi. 

--o--

Ant a lya mebusu 
CelA.I Me ngi lib6rü 

öl dil 
Antalya mebusu Celal MengilibörU 

dün ak§am Ankarada kalb sektesinden 
evinde ölmUştUr. 

Merhum 1876 da Rcsmoda doğmuştu. 
Erkanı Harbiye subayı olarak orduya gi 

ren Celal MengilibörU, orduda muvaffa
kiyctle çalıştıktan sonra hariciyeye geç
miş ve orada da hizmetleri görUlmüş

tür. 
Halebde konsolosluk etmiştir. Kendi

si Fransızca. ve Almanca bilirdi ve 2 ço 

cuk sahibi idi. Ailesine taziyet beyan e
deriz. 

-0--

Tra m va y şirketinde-
ki ecnebi memurlar 

Nafia vekaletinin tramvay şirketine 

yaptığ ıbir tebligat üzerine burada çalı
şan 10 ecnebi memurun \<lzifelerine nı
hayet verilmiştir. 

Bunlar şirke{in direktör ve §efleridir. 
Yerlerine Türk memurlar konacaktır. 



.. w. ·-···· 1940 olimpi
yatları 

FDnlaındlyatdJa 
yapolacak tÇERDE: 1 

• Polis mekteblnln 51 inci devre mezun 
ları yarın Abideye çelenk koyacaklardır. 

• Adliye vekfıletinin harn ladı~ı 500 
kJşiJik terli listesi dün alfikadnrlara tebllğ 
edilmiştir. lstnnbuldaki hakim ve müdde. 
iumumtıerden yarısından fazlası terfi et. 
miştir. 

• Almanyaya ısmarladığımız denizaltı 
gemilerinin deniıe indirilmesi merasimin 
de bulunmak iızere ikinci bir heyet dün 
şehrimizden hareket etmiştir. Heyet aza
larına zevceleri de refakat etmektedir. 

• Be) oğlu belediyesinin bir çöp kam. 
yonu Kurtuluş caddesinde 12 yaşında A. 
lcksandr oğlu Yaniye çarpmış, çocukca
ğız Şi~li hastanesinde ölmüştnr. 

• "Cam ndam,, hAla gOmrfikten ~ıkarı. 
lamamıştır. Yarın muamelenin tnmamla. 
nacağı 'c "Cam adam,,ın cumaya kadar 
sergide kurulacağı umuluyor. 

• Haydarpaşa istasyonunun ilerisinde
ki geçit ~erinde tren yolu üzerinde ~apı. 
Iacak köprüniin iıışnatı buı;iinlcrde ihale 
edilecektir. Köprü 34 metre uzunluğunda 
olacak, 460 bin liraya çıkacaktır. 

• Ileleıli)'cdc bir istimlak işleri miitlür. 
lüğü ilıdnsına karar verilmiştir. Kadrosu 
tanzim edilmektedir • 

• Şark vilayetlerinde tetkik se~ aha ti ya. 
pan maarif nkili Sarret Arıkan Erzurum. 
dan Erzincana geçmiştir • 

• Boyalık (eski Kauıköy) kaymakamı 

i\lehmct Ali Yeniçerioğlu vekalet emrine 
:ılmı.tır. 

• Anadoluhisarı nahiye müdürlüğüne 

~Iülki\c mezunlarından Arir U~a tayin e. 
dilın ~.ur. 

• 10 nisanda Prag<.laki Alınan elçiliği 

milslcşarının evini taş alarak camlarını 
kıran iki Çekten biri on ve diğeri alt ay 
hap e mnhkı"ım edilmiştir. Helslnski; 16 (A. A.) - Bayye.do-

la. tur komitesi, entemasiyonal Oleml 
piyad komitesindeki Flıılandiya delegesi 
Krogiuse bir telgraf çekerek, Japonya 

• Fransada doğumlar a;mlmaktadır. 

1930 da doğum adedi 749,953 iken 1937 
de 613,863 e düşmüştür. Ölümler doğum. 
]ardan 11 bin fazladır. 

• Lehistonda Biallstokda polis, garbi ' ıım 1940 olempiyadlarmı organlıe et-
Rütenya komünist partisine merbut bir mekten vaz geçmesi takdirinde Finlan 
komünist teşekkülünü dallıtmıştır. Yirmi rliyanm bu işe memur olunacağını bil
kadar işcl te\•kif edilmiştir. dirmiştir. Krogius, Finlandiyanm bunu 

• Fronsada Herault ı'!epartmnnında ka- !tabul edeblleceğlr cevabını vermi§tir. 
in Boske Dor ismindeki kiiıniir madeninin Halen, Japonya 1940 oıempiyadlarm-
bir galerisini ba sabah ant bir .şekilde su d n vez geçmiş olduğundan, Olempiyad 
basmış ve sekiz maden amelesi boğulmuş-

oyunlarmm Finland.iyada yapılacağı mulur. 
• Romanyada eski dahiliye miisl<"şnrı 

Titcano, dahiliye nezaretinde yeni ihdas 
edilen ba<;ın ve propaganda müsteşarlığı~ 
na tayin olunmuştur. 

• Nevyork Times gazetesinin yazdığına 
göre 4:1 hin toniHitoluk gemilerin pl~nla~ 
rı Amerika bahriye nezaretinde hazırlan
maktadır. Bu pliınlar bir seneye kadar ik.. 
ı:nal edilmiş ol::ıcaktır. 

• Dünya yahudi komitesi Evian konre. 
ransının toplanması münasebetile bir be
yanname neşrederek Fransız ''e Sovyet 
hükf.'ımctlerin~ teşekkür eylemiştir. 

Lehlstanda hapse 
ınah1' tim olan Alman 

hakkak telakki edilebilir. 

Sebep harp dolayısile tasarruf 

Tokyo; 16 (A. A.) - Domel ajansı 

bııdirlyor: 

Hükumetin aldığı kararlar üzerine, 
Tokyo Olempiyad oyunları organizas
yonu komitesi, bugün yaptığı fevkalade 
toplantıda, 1940 Olempiyadlarmın Ja.. 
ponyada organize etmekten vaz geçme
yi takarrur ettirmiştir. 

Toplantı nihayetinde komite genel 
sekreteri Nagai Matiszo Lozanda Olem
plyad enternasyonal komitesine ve ic. 
ra. komitesi azasına bir telgraf çekerek 
kararı tebliğ etmiştir. 

Komite, enternasyonal Olempiyad ko 
MitPRi reisi kont Bayye dö la Ture de 

be.lJanatı Adliye Vekilinin 

"Katillerden nefret 
efkôrıumumiyenill 
malı olmalıdır ,, 

Adli telıllgatın posta ile yapılması birboçulı 
sene sonra başlıyabtlecek . 

Şehrımizde bulunan Adliye vekili Şük.. duğundan bunlar için üç günlük ıııübl" 
rü Saraçoğlu dün adliyeye gelerek tet. koyduk. 
kiklerde bulunmuştur. Bu arada İstanbul " ... Noter ve avukatlar kanun~ 
gazetecilerini kabul eden vekil muhtelif hususi bir tasfiye maddesi yoktU!• 11 
adli işler etrafında şu beyanatta bulun· mz bunlar arasında fenaları zuhur 
.muştur: se kanun otomatik bir tasfiyeyi 

"- Üsküdar adliye binasının pro1esı bir şekilde temin edecektir. 

tamamlanarak tetkik için Nafia vekfile.. Adli tebligatın posta ile yaptlIJ1851 
tine gönderilmiştir. Tahsisat hazır oldu- çin hazırlanmış kanun layihası 

ğundan hemen inşaata başlanacaktır. encümenlerinde tetkik edilmiş ve 

Cezaevi yerinde yapılacak adliye sara· sevkedilecek hale gelmiştir. YalnJS • 
yının neden inşa edilemediği malQmdur. kanunun iyi tatbik edilebilmesi için 
Ankaradan gelirken vilayete bir tahrirat le tatbik arasında bir senelik bir teeıil 
yazarak, mütehassıslardan mürekkep bir devresi konacaktır. 
heyetin tetkikat yapmasını ve şayet Cürınii meşhut kanunu ağır suçlarl 
menfi bir karar çıkarsa o zaman da adli- men mani olmuştur. Çünkü cinayeti 
ye ile ticaret ve sanayi odaları mümes.. çoğu ufak şebebler yüzündedndir. rol 
sillerinden ve diğer alakadarlardan mü. zetelerimizde bu yolda en mühirrt 

rekkep bir heyetin yeni adliye sarayı oynamaktadır. 
için bir yer intihap etmesini bildirdim. Gazeteler vatandaşların cina~etl 

Biliyorsunuz ki meşhut suçlar kanunu- karşı nefret hislerini milletin ve e 
nun içine ağır cezayı istilzam eden suç. umumiyenin malı yapmak vazifesile 
lan da ithal ettik. Yalnız ağır suçların kelleftirler. Ve htır çeşit cinayet 
tahkikatı için uzun zamana ihtiyaç duyul şiddetle hücum etmelidirler.,, 

• 1923 denberi Fransada sinema opera 
törliığü yapan Muin Asım stcl şehrimize 
gelmiştir. Burada, sen:ıryösünü hizazt ha. 
zırladığı bir film ccvirmek arzusunda. 
dır. 

Varşova, 16 (A.A.) - Baltık sahille.. 
rinde kain Puk şehrinin mahkemesi nas 
yonal sosyalist tahrikatı yapmak ve ya
lan haberler işae etmek cürümlerinden 
dolayı Barz isminde bir ı\lmann ı 57 ay 1 
hapse mahktlm etmiştir. 

bı telgraf çekmiş ve "yakm zamanda 
biteceğine ihtimal verilmiyen muhasa- ı , Çekoslovak yada \Fırtına ve dol&J 

nun zararları 
Ziraat VekAletl tel 

klkat y ptırıyor 

• Dün şehrimiz mevsimin en sıcak gün 
!erinden hirilli yaşamıştır. Sıcaklık derece 
si saat 14 de güneşte 61,5 santigradı bul. 
muştur. 

• .. Yarın 138 ilkmektep muallimi Eyüpte 
Lastik, Sillilıtar:ığada barut ve kontrplak 
fabrikalarını gezeceklerdir. 

•Yozgat valisi Abdullah Feyzl, Sinop va 
!isi Fehmi ve Çanakkale valisi Atıf şehri
mize gelmişlerdir , 

• BeylcrbeyJilcr namına belediyeye mii 
racaat edilerek o ciYardaki havat fişek 
fabrikasının mahalle arasından kaldırıl 

ması istenilmiştir. 

• Akdeniz seyahatine çıkmış olan Ha. 
midiye mektep gemisi dün lzmirden lima 
nımıza gelerek H::ıydnrpaşa önlerine de
mirlemiştir. 

DIŞARDA: 

• ,\yusturya ile Almanyanm birleşmesi 

üzerine Alınanyadnn Avusturyaya dôncn 
sekiz bin siyası mülteciden oncak 700 ü 
şimdiye kadar iş bulabilmiştir. Bunların 
arasında sefalette bulunanl:ıra yardım eL 
mek ve ayni zamanda i~ tedarik eylemek 
üzere bir sandık tesis olunmuştur. 

.. ltalynn faşist milisleri erkanı harbi. 
ye reisi general Russo tayyare ile Münib. 
ten Berline gelmiş ve tayyare meydanın. 
dan otele knclat' yolun iki tarafında dizilen 
nasyonal sosyalist teşekkülleri tarafından 
sclamlanm ıştır. 

• !\Iecııri deniz tayyaresi önümüzdeki 
çarşanbayn, İngiliz hükümdarlarının Pa. 
risi :ı;iyareline ait y:ırım ton film ve gaze. 
teyi lıamilen Kaııadaya ve birleşik Ameri
ka hiikurnetlcriue gidecektir. 

• Sivastopol _ Arkanjcl uçuşu bahsinde 
Sovyet lıiikiımcti tarafından kendilerine 
Yerllen vazifeyi hüsnü suretle ifa ettikle
rinden \e gösterdikleri cesaretlen dolayı 

Sovyeller hirliği yüksek meclisi riyaset 
divanı, teğmen hnyan Polin ,\sipenkoya, 
teğmen ba~an Yera Lom:ıko ve asteğmen 
bayan l\larlna Rasko,·aya Lenin nişanını 

vermiştir. 

• R.S.F.S.R. ·yüksek Sov~·et meclisinin 
ilk devresi :Kremlinde açılmıştır. Cumhu
riyetin her tarafından gelen mebuslar, eL 
çiler heyetinin, ecnebi ve Sovyct ba<;ın 

mümessilleri de hazır bulundultu hnldo 
açılmıştır. 

• Alm::ın harici) e n:ızırı Yon Rlbbentroıı 
yanında S.A. lıiicuın kıtal.ırı geneJkurmay 
başkanı J.utza olduğu halde, ltalyan faşist 
milisleri genelkurmay başkanı general 
Russoyu kabul etmiştir. 

Diğer cihetten Liyo Lvov makamları 

1938 de Berlinde tabedilen ve evvelce 
Almanyanın işgalinde bulunan mmtaka. 
lar hakkında kasta müstenit mülahaza-
lan ihtiva eden Knauers Veltatlas is-
mindcki haritanın yayım ve satmunı me· 
netmişlerdir. 

1 
mat dolayıslle lllzumlu tasarruf sebeb-
lerinden" 1940 Olempiyadlarmm Tokyo 
da organize edilmesinden vaz geçfüli. 
ğinl bidirmiştir. 

Japon komitesi bu tegrafmda 
telgrafn.da 1944 Ole~piyadlarmt orga.
ıı;.:::e etmek teklifinde bulunmayı düşUn 
C.~nü na.ve eylemektedir. 

•• 
Harbiyede BELVU Bahçesi 

17 Temmuz Pazar akşamı 

Münir Nureddiıi 
KONSERİ. Tel: 42344 

• ~ HER AKŞAM • • 

•Taksim Belediye bahçesinde 

HAMüVET 
Ve 

Nezahatül Bağdadi Bedriye Ahmet 
Büyük muvaffakıyetlcrle devam ediyor. Pazar gü:ıleri aaz saat 17,30 

da ba,Jar. Tel. 43776 

-------------
• AlWIDi • 

1DENiZBANK 
istaoou J şubesi MildürJilğüoden: 

Kara köy Acentahğı:ıda . taın1r"a 1 
1 - Denizbank, Dcnlzyolları İşletmesinin Karaköy acentalığı bi

nasında yapılacak tamir ve tadil i~le rl eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 22 - 7 - ırns cuma günü saa.t on buçukta Şubemiz 

Materyal dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, resim ve keşifler bu serviste görülcbillr. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecokle rin teminatlariyle yazılı gün ve 

::;aatte müracaatları. 

• Yugoslav baş\ekili Stoyııclinoviç, Beld 
de Aln1an gençlik tcşkilntı şefi Ualdur ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~I~ 
Voıı Şirııhı knlıul cim iştir. 

• Yun:ın lıaşvekili 1\Ietaksns, yanında 
kral huzurunda ~emin edecek olan )'eni 
a(\1iyr. nazırı Tnmbnkopu1os bulıınduıtu 
halde J>:ıtr:ıs yolıı ile Korfııv:ı gitmiştir. 

• Amerikan bankerlerinden Samuel ln. 
sııllun dün Pıırislc :"llctrocla üzerine bir 
fenrı ık gelmiş ve lınsl:ıncye kaldırılmıştır. 
lnsull, birnz sonrn hnstane<lc kalhden ve
fat etmiştir. 

• Erzurumdn şehrin rlahfll elektrik tesL 
satı imar birli~inre altmış dört hin lirı:ı
ya ihale edilmiştir. 
• ~\\'am kamarası bütçe kanununu 3 üncü 

kıran tinde ınüıııkcı esiz kabul etmiştir. 
• Dnnzig nıısyonal so~yıılist lide:i Förs 

ter rliln tayyare ile lngiltcretlen ayrılmı:,. 
tır. 

Seferberlik 
şayıaları 

Almanyaya bu 
haberin asılsızlığını 

bildirildi 
Prag; 16 (A. A.) - Bugün öğleden 

sonra. Alman menbalarından çıkan bazı 
haberler, Çekoslovak hükumetinin hu. 
dud mmtakasmda seferberlik tedbiri al. 
dığmı bildirmektedir. Resm! mahfiller 
bu haberin hiç bir e.saBI olmadığını be· 
yan eylemektedir. 

Çekoslovakyanın verdiği 

teminat 

Berlin; 16 (A. A.) - Çekoslovakya 
elçisi, bugün öğleden sonra hariciye na.. 
zaretin giderek Çekoslovak hükiimeti
nin hiç bir seferberlik tedbiri almamı§ 
olduğunu resmen bildirmiştir. 

· Mafsal 
ağrıları 

Çok müthiş anlar geçirtir. 
Fakat bir tek kaıe GR1PIN 
almakla, bütün şiddetine 
rağmen romatizma ağrısını 
çabucak sindirmek kabildir. 

Çünkü hususi bir tertiple yapılan 
GR1PIN kaşeleri en muannit ağrı. 

lan kısa zamanda geçirir. 

Grip in 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrı. 
lanmzı, acılarınızı defeder. Icabm 
da günde 3 kaşe alınabilir. ismine 
dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Ve GRlP1N yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle reddediniz. 

Ankara, 16 (A.A.) - Ziraat Ve 
!eti, dünkü fırtına ve dolunun ıneıııl 
kette ziraata yaptığı zararları tetkil' 
tirmektedir Ankara civarında yeriı1 
tetkikte bulunmak üzere memurlat 
laştmlmaktadır. 

Bugün öğleiden sonra bizzat 
~ar civar köylet1de bir tetkik dola 
na çıkmıştır. Ankara civarında ıııüb 
bir zarar olmadığı tesbit olurunu~ 

Vilayetlerden henüz cevap geltıı 
Ankara civarında fırtına e'ldıı1 

büyük bir zarar venncmi§SC de tol' 
ğm asıl mUnbit kısmı olan satıh tol' 
ğmda epey bir aşınma yapmıştır· 

Fatih ikinci sulh hukuk mahketıl 
tış memurluğundan: 

Hüseyin Fahri Yılmaz ile Fatına 
nm müşterek mülkiyetlerinde rnuka . 

lunan Eyüp kazasının eski catn1 

yeni tslambey mahallesinde durak 
ğında eski 2 yeni 4 ve yeni 2 No· 
tarafı Hafız Cemal menzil ve 

ve bir tarafı Hacıbey menzil ve . 
ve bazan matbaai Amire arkası ,,e b 
rafı Hatiı:e Zihnif er kalfa menzil ~e 
çesi ve bazan Mustafa arsası ve 
çıkmaz arabacılar sokağı ile mahdtıl 
çeli bir ev ile düğmeciler mahall 

ümmü Sinan sokağında eski 9 ~ 
No. 1r sağ tarafı müteveffiye Zebr8 
ve hazan Etem vereseleri bahçesi 
rafı hali arsa arkası ümmil Sinan 
ğı ve cephesi yine tJmmü Sinan so1' 
le mahdut bahçeli bir ev açık 
suretile satılacaktır. 1070 lira 11'1 

men kıymetli bunlardan ürnrnii 
sokağındaki ev içerisinde rne> 
meyvesiz ağaçlar bulunan ve vasi 
olup dört odalı ve içerisinde tul 
ve bahçesinde bostan kuyusu bul 
mutfak ile iki halası ve elektrik tesJ: 
muhtevidir. Camiikebir mahaııesı 
550 lira muhammen kıymetli ev is' 
küçük olmak üzere dört oda ve içeri 
tulumbası bulunan bir mutfak ve~ 
ladan ibaret olup pek ufak bahçel 
bu evde elektrik tesisatı vardır. aıı 
açık arttırma suretile müşteriye i 
dildiği halde bedeli ihale miadında 
mediğinden f eshcdilerek icra kantı11 

133 üncü maddesi mucibince 15 ııu: 
detle arttırmaya çıkarıldığı 2.S-93 
hine müsadif salı günü saat 10 d 

ye kadar §artnameye göre yapıla~ 
tınnada en çok arttırana ihalesi 1 

lmacağı ilan olunur. 





Yazan: Ş. Rober Düma - 11 - Çeviren: !Fa 

Karakoldan uzaklaşınca Mözelberq 
qolunu bırakarak sağa döndü 

- Tabii! Benden §Üphe mi ediyor- 1 
sun? 
Yüzbaşı filhakika ertesi gilnü erken

den Mörzelbergden hareket etti, fakat 
Kolonyaya gitmedi. 

Otomobille Arnhemden Hollandaya 
geçti. Fransız casusluk teşkilatının mu
habere işlerine yardım eden birine uğ
nyarak Paristcn gelen mektuplarını a
l şp okudu. Sonra bir kUçük matbaaya 
müracaat ederek sipariş verdi: 

- "Kari Grünert, Filozofi doktoru.,, 
ismine yüz tane kart dö vizit basınız. 1-
kl saat sonrn gelip alacağım. Gotik hu
rufat kullanın. 

Sokaklarda dolaşarak vakit geçirdi. 
Bir kuyumcuya uğrıyarak altın bir bile
zik satıı\ıaldı. Otomobilde paketi açarak 
bileziğin kutusundaki kuyumcu adresini 
sildi, sonra tekrar paket yaptı. 

Matbaadan çıkarken: 
- Kartlar fena olmadı. Diye düşünü. 

sordu. 
Gotik harfler fena kaçmadı. Yakında 

girmf'ği düşündüğüm muhitte bunlar işi
me yarar. 

Postahane önünde otomobilini durdu
rarak posta kutusuna Mölzerbergde post 
restant, Dr. Kari Grünert adresine bir 
kartpostal ve bir mektup attıktan sonra 
Arnhemden ayrıldı. 

Hududda, sabahleyin geçtiği hudud 
karakolunda pasaportunu vize ettirdik _ 
ten sonra Almanyayn döndü. 

Gümrük memuru muameleyle meş

gulken Benua lakayt bir tavırla karako
lun kapısı önünde cigarn içiyordu. Fa -
kat hakikatte hududu kontrol etmiş, 

kaçmak icab ederse takib edeceği yol 
hakkında fikir edinmeğe, arazinin arıza
larını öğrenmeğe çalışmıştı. 

Resmi muamele bitince tekrar oto -
mobiline atlıyarnk yola çıktı. Fakat ka
rakoldan uzaklaşınca Mözelberg yolunu 
bırakarak sağa döndü ve Kleve istika
metinde ilerlemeye baı,ılıyarak saat Uçe 
doğru oraya vasıl oldu. 
Şehri dolaştı. Bir mağazaya u~ya

rak yeşil renkte, tepesi horoz tüylil bir 
fötr fjapkayla ekseri Almanların giydiği 
tarzda bir elbise satınaldı. Posta kutu
suna, Dr. Kari GrUner adresile yeni bir 
kartpostal daha attı. Sonra Mözelberge 
hareket etti. Akşam yemği zamanı ote. 
le dönmüştü. Arabasını garaja bırakarak 
Klevde satınaldığı elbise ve şapkanın 

bulunduğu arka sandığın iyice kilitli o
lup olmadığını kontrol ettikten sonra iş
tiha lle yemeğiııl yedi ve yorgun oldu
ğunu söyleyip odasına çekildi. 

Saat onda Dorotcnin kolları arasında f 
idi. Genç kız sevinç delisi gibiydi. 

- Seni hiç görmiyecekmişim sanıyor
dum. Koca bir gün ve bir geceyi sensiz 
nasıl geçirdiğimi bilemezsin. 

Güzel bir aşk gecesini müteakip sa
baha karşı pencere tarikiyle otele dön
düğü zaman Benua derhal yatmadı. Ma
sa başına oturup sahte Hollanda pasa
portu üzerinde çahşmağa koyuldu. 

Bavulundan çıkardıi;'1 bir mayi vasıta
siyle, paımporttaki Kari Vanebuk ismin. 
den sonra gelen ve boşluğu doldurı'lak 
için karıılanmı~ olan çizgiyi sildi. Sonra 
sahte pasaportunu doldurmak için kulla
nılan mürekkebin ayni cinsten bir mü
rekkep şişesini bavulundan çıkararak, 

pasaporta, Vanebuk isminden sonra şun 
ları ila\'C etti: 
Uiğcr ismiyle: l{arl Grünert. 
lki ynzı arasında hiçlıir fark yoktu. 

Yaptığını kendi de beğC'nerck söylendi: 
- Mükemmel? 
Pasaportu m~'3a üzerinde açık bıraka

rak, sahtekarlık malzemesini bavuluna 
yerleştirdikten sonra yatağına girip uy -
kuya daldı. 

• • • 
Benua ertesi akşam uzun ve ateııli bir 

öpüşten sonra Doroteye sordu: 
- Benim için mektup filan var mı ci

cim? 
- Hayır. Beklediğin mektub mu var? 
Postrestant gişesine yaklaşmıştı. Ce -

vab vermeden mektupları kanştırıyor

du. Ke.ndi yolladığı iki kartpostalla mek
tubu çıkarıp göstererek: 

- Pek!, dedi, bunlar ne? 
- Onlar senin için değil ki ? 
- Benim için değil mi? ama yaptın 

ha! 

Genç kızın karşısında komik bir tavır. 
la ciddi ve resmi bir vaziyet aldı. 

- Hüviyetimi ispat etmemi mi isti
yorsunuz matmazel. Hakkınız var. Bu -
yurun, 'pasaportuma bakın. 

- llk defa baktığım zaman pasapor
tunda bu ismi gördüğlimü hatırhyamı -
yorum. 

- Aman bunu başkasına söylemeyi
niz postacı matmazl' Dikkatsizlik si1jn 
hakkınızda iyi bir not verilmesine sebeb 
olmaz herhalde •.. Yoksa lıeni ilk defa 
gördUğün zaman pasaportu iyice okuya
mıyacak derecede aklın başından mı 

gitmişti? 

Genç kız boynuna sarılıp dudaklarını 
onun dudaklarına vererek söylendi: 

- Sevgilim! 
Öpücükten sonra da m{'rnkla sordu: 

• ııııımrJm[EJ~~•rn:JmoıılltJJ~llıJa••a ıı• 

- Peki, niçin pasaporlunda iki 
vart 

isim 

- Muharrir olduğumu unutuyorsun 
galiba? Kari Grünert benim müstear a
dım ... 

- DUşünemediğim için affet! 
- Bu hatanız cezasız kalmamalıdır 

matmazel Dorote Şmit ! 
Dorotenin odasına geçtiler. 
Bir gUnlük ayrılığın acısını bol bol çı

karmanın yorgunluğuyla bitkin ve mcs. 
ut, aşıkına sarılmış olan Dorote biraz 
sonra: 

- Dün gece ne düşündüm biliyor mu
sun? diyordu. Tnbii bilmezsin; nereden 
bileceksin. Yarın perşembe değil mi? 
.Beni sevindirmek istersin herhalde. O 
halde evvela bana "peki, olur,. de, ne 
düşündüğümü sonra söyliyeceğim. 

Gözlerinin içi bile yalvarıyordu. Be
nua ccvab verdi: 

- Peki sevgilim. 
- O halile dinle ... BUtUn bir gUn ve 

geceyi seninle beraber geçirmek istiyo
rum. Yarın sabah saat ona doğru bura
ya gel. Geceye kadar lıenim mahpusum 
olarak kalacaksın. Evet efendim, benim 
mahpusum olacaksın, hiç dışarı çıkmıya
caksın. Postahane 12 den 14 e kadar 
kapanıyor. Öğle ve akşam yemeklerini 
beraber yeriz. Ne hoş olur değil mi? 
Vcber dUn bir piliç kesti. Piliç seversin 
sanırım. Peki öyleyse, sana Alman usu
lü piliç yemeği hazırlarım. Hollandalı 

mBsyö bizim memleket kızlarının nasıl 

yemek pişirdiklerini de görür. Her şeyi 
bilen seni de ahçı yamağı tayin ediyo
rum. Ben gişe başındayken sen de ye -
mcğin başında beklersin. Kabul mü? 

(Dcrnmı rnr) 

- Nasıl bir araba istiyorsunuz? 
- Bunun modelinden: eskisinden mem 

mmdıım. 

Bilmem, belki seni annelik hevesinden so!;rutur ama her şeyi ol
duğu gibi söyliyeceğim: bazı portakalları canım pek çekiyor; bu 
gnrib iştihanın nereden doğduğunu nnlıyamıyorum. Garib diyo
rum bana p<'k tabii geliyor. Kocam gidip Marsilya'dan bana dün
yanın en nefis portakallarını getiriyor; Mnlta'ya, Portekiz'e, Kor
eika'ya ısmarladı. Fakat onların hiçl>irinde gözüm yok. Marsilya. 
ya koşuyorum, hatta hazan yaya gidiyorum ve orada Belediye -
Konağı'nm yanıbaşında, limana giden küçük bir sokakta, dördü bir 
meteliğe satılan kölli kötü portakallardan alıyor, on !arı yiyol'um; 
onların mavimsi veya yeşilimtrak küfleri benim için birer elmas 
kesiliyor: sanki birer çiçekmiş gibi bakıyorum, IC'ş gibi kokularına 
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rnblnr arasında başlamasına ihtimal verilemez. 

'JJLaccrcı 'Romanı 

dakika gecik.s eydim dina' 
ateş alacak, Lokanta ile 

Birkaç 
mitler 

beraber havaya uçacaktık 
-ıı -

Buna rağmen, onu burada bıraka • 
mazdı. Belki bazı itiraflarda bulunur, 
kendisini ele verirdi. Sakatlanmış bir 
a.:lamı, arkasına alıp göttirüpte ne ola
caktı? Bir de ona bakmak lazımdı .. Bir 
bıçakla işini bitirmek hepsinden iyi idi. 
Ebert bu kararını tatbik sahasına çı

kardı ve kaçtı! • 
Hüdsonun ölümünün muammasını 

bu suretle hallettikten sonra bahçeye 
çıktım. Meydan:da kimseler yoktu. Eş
kıyaların pencerelere kurdukları iskel::. 
ler yıkılmış, tahtalar, direkler, kapının 
önünde, pencerelerin ıdibinde duruyor
du. 

Pencereden girmeğe çalışırl<en, kafa
sına tabanucamı sıktığım herif, kalıp 

gibi cansız yerde yatıyordu. On kişilik 
çeteden ortada kimseler · almamış, iki
si, bizim için hazırladıkları ahret seya. 
hatine çıkmış, ötekiler de kaçmışlardı. 

Bahçeden !döner dönmez, lokantanın 
bütün kapılarını kapadım. Sürgülerini 
sürdüm. Fazla bir ihtiyat olarak da, 
arkalarına direkler dayadım. Sonra, lo
kantanın içini tetkike , köşesini, buca
ğını aramıya başladım. Bütün odalar 

boştu. Ve bir tek adam yoktu. 
Bu kısa araştırmadan sonra, bir ide 

şarap mahzenini görmek icap ediyordu. 
Mahzenin kapısı, büfenin arkasında ol
malıydı. 

Çünkü, uşak H üdson, biz şarap iste
dikçe, büfenin arkasında kayboluyor, 
biraz sonra elinde şişelerle meydana çı
kıyordu. 

Büfenin arkasına geljtim. Gözüme 
bir kapı ilişti. Kapı yarı açıktı. Şöyle 

başımı uzattım, burnuma bir yanık ko
kusu geldi. Kokunun geldiği yerde bir 
çok sandıklar, büyük fıçılar vardı. Bun
ların arasında ateş gibi bir şey parıldı. 
yordu. 

f mız havada uçacaktı 1 . • ~ 

Sandığı tekrar kapadım. yuıcarı.;ı? 
kararak karanlık bir köşeye sal<l

3
tJI" 

Olur a, eşkıyadan biri gizlice lok311 e 
döner, <linamite yeniden ateŞ ",fi" 
sonra savuşur giderdi. Tehlikeye ııı 1 
kalmamak için, böyle bir tedbir altı! 
lüzum gördüm. 

Ben bu işleri bitrimş, Ickantanıtlr 
köşesinde cıgaramı içiyor, bir tar~,ıı 
da Sağlamgözü düşünüyordutn· ~ 
doğrusu merak ve endişe içinde)' 

Niçin geç kalmıştı? 

Başına bir feHi.ket gelmiş o111135:l 
Fokhedle, Foks, !oktandan ayrı~ 

tan, tamam iki saat sonra eşle~ 
gelmişti. Demek oluyor ki, gizlendi 

yer pek uzaklarda değildi. O ıı:~ 
Sağlarr!göz neden bu kadar geç ıca ·f 
sabah olduğu halde henüz geı01e~ 1 

Bu dü~ünce ve mülahazalar i~ ç 
çırpınıp dururken, Nagar]a nıua~J' 
dalarından aşağı indiler. Onlara 

t d· ~ · h ~ • 01elC• ma ver ıgım ve emen aşagı ın r" 
söylediğim zamandan, saatlerce sı;ll , 

Dikkat ettim, Na.garın rengi ~ 
gelmiş, korkusu geçmişti. Y ·r~ 
yaklaştı. Elimi tutarak tımtırakl.t 1>I 

sanla beni tebrik etti: 
·ııı 1' 

- Eşkıyaların hücumunu ~"1 ~· 
rakm:ık hususunda göstcrdiğinııı ,. / ··rlil haret ve cesaret hakikaten her ti.I ti 
tayişin fevkin:ledir. Sizi tebrik ede t' 
llk hamleyi siz yaptınız, şimdi sır• 
nim, eşkıyaları da ben tutacağıtn· rıf' 

Gülmemek için dudaklarımı ısJ (ti 
Nagarın azametli sözlerini, atıp ~t'' 
sını hoş görmeğe çalışıyordum· 

mafih, bu işe ben başlamış, arkad•f fi' 
la beraber eşkıyaları tutmıya le' 

. 'k B • . · k'P orı vermıştı . unun ıçın, ışte ra ı • g 
Bodrumda ateş! Bu ne demekti? Her görmek, mükafatı paylaşmak işill1e · 

halde hayırh bir ateş değildi bu 1.. mezdi .. Nagarın limitlerini kırrnalc 1~ 
Merdivenleri ikişer ikişer atlayarak şunları söylemeğe mecbur olduı11: 

indim, parıldıyan şeye baktım. Bu bir _ Takibe biz devam ediyoruı:. l3~ 
fitildi. Yavaş yavaş yanıyor, öbür ucu karışmanızı istemem. Hem böyle ıı 
bağlı olan sandığa doğru ilerliyordu • tahkik ve takip işlerini başarabO e 
Hemen fitili ayaklarımla ezerek sön· t:1' 

için bir çok meziyetlere ve ince"' .• 
dür::Iüm. Sonra sandığın kapağını aça- f sı• 

lüzum vardır ki, onları maalese. ..., 
rak iç.J ıe baktım: ,,. 
Ağzına kadar barut ve dinmatile do- göremiyorum. Gurur ve hodbiJllı . ıı 

luydu bu sandık! Demek, bir ka.- da ki. vaffakılctleri akim bırakır. HaJbılıcı 
:ı ··ttıif 

ka daha geç kalasydım ve burnuma bir bir gurur hastasısınız . Siz de nıu 
k k k 

. . ] tıiÇ 
yanı o usu gelmeseydi, baı utla, di· azamet manısı var. Bu şartlara ·ııt 

namitler ateş alacak ve bütün lokanta iş yapamazsınız. Her zaman tch
1
' ~ 

berhava olacaktı.. maruz kalacaksınız. Bunun için bil 
Biz de beraber! .. lckten bazgeçmenizi tavsiye cderi1'1'.,ı 
Bacaklarımız, kollarımız ve kafaları· ( oc,·aıll1 

;' 

'f 1111 ll~a!Jın!lt9)!llt!)ınrnım~ım~rm!.Eiııı •~~ 
ıneklc sen, atalar sözünün aksine olarak, Allah'dan ziyade t 
ya başvuruyors'un. Faknt şüphesiz beni kavrıyan bu dcMe ;-e 
olan muhabbetimin fazlalığından geliyor. Siz beraberce kili$~ıl 
diyor ve kimseye gösterip öğilnmeden etrafınıza iyilik cdi)'<> ılJ 
dl'ğil mi? belki mektubumun son satırlarını okurken beniıll ışl"'..
tnşralı olduğuma hükmedeceksin; fakat düşün ki bu kori<ıl tıif 
altında büyük bir muhabbet, tanı La Fonten'in istediği gi~\Jlıı 
ya ile, henüz bulut halindeki bir fikirle mcrnka düşen bır ıı: 
lıet gizlidir. BC'nim bu yeknusak, biraz nr>şC'siz, fakat dols;ıııı 
§amsız, fakat verimli tıışra hayatında sl'ni düşlindüğüll1 

0 
<lcmki sen de ııaadotin içinde beni diışünü) orsun, lıahti)'ııl 
layıksın: berhudar ol: aldırdığım yok; onlarda işliha ac:nn bir lezzet, bir şarnb harareti, 

nefis bir tnd buluyorum. İşte o çirkin, kötü portakallar benim aş
kım; hayatnııda duy:it:ğum ilk aşk hisleri! hiç şüphesiz ki sen Feli

pc'yi, benim o çüriiyilp kokmağa bruılamış y<'mişlC'ri istediğim ka
dar istemezsin. Bazan evden gizlice çıkıyor, ayağım kanatlanmış 
gib! Marsilya'ya koşuyorum; sokağa yaklaştığım za~nn içimde haz 
titremeleri duyuyorum: o çiirUk portakallardan kalmadıysa diye 
korkuyorum; bulunca da hf'men atılıp Ol'acıkta, sokakta şapur şu
pur yemeğe başlıyorum. BC'nim için bu yemişler ı:ı:ınki cenne>t:tC'n 
gelmiş en nefis, en tadlı azık. Kaç defa Lui'nin, kokudan iğrcner0k 
başını çevirdiğini gördüm. Obennan'ın, okuduğuma pişman oldu
ğum o gamlı, acı söziinü hatırladım: J{öklcr, kokınu5 bir suılan gı
cla alıyor! O portakallardan yedığimdenberi bulantım kalmadı, sıh
hal,im duzeldi. Mademki kadınların çoğu gebelik esnasında böyle 
iğrenç şeyler yemeğe kalkıyor, demek ki bu zevksizlikler tabii bir 
§Cy, elbette bir manası olacak. Gelı01iğim pek b<:>lli olmağa başla
yınca la Krampad'dnn çıkmıyncnğım, kims0nin beni o halde görme
sini istemem. 

Allahaısmarladık, benim bahtiyar kardeşim! b<:>n sende tekrar 
doğuyorum. O güzel aşkları; bir bakı!}ın scbeb oldukları kıskanç
lıkları, kulağa fısıldanan sözleri; bizi bir başka hava, bir başka knn, 
bir başka ışık, bir l.ıa.'ika hayat gibi saran bütün o zevkleri s<:>nin 
say<>nı:ic hnyul <:c.cbıiı~orum. Güzelim, aşkı ben de anlıyorum. ilana 
h <!r şeyi, h·. r ~r yi noylcmckten yorulma. Biribirimize ettiğimiz \'a-

xxıx 
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Madam, c1ı 

Bizi meserretlere garked~n bir hadiseyi sizin sadece 1'11~ 
tC'zkereden öğrenmenize karımın gönlü razı olmadı. J{ocıı~te 
oğlumuz oldu, onun \'aftizini, sizin Şantplör'e döncceğiniı vıı ~ 
dar geciktirecl'ğiz. Rene d", ben de ııizin 1 .. ahmet edip J,9 1 
p::ıd'ı teşrif buyurup ilk çocuJumuzun vaftiz annesi olacnğın:,4 
ediyoruz. Bu ümitle onu nüfus sicilline Aı ma - Lul dö r:e:st 

Annelik hl98fnln, hayatın hangi dnmdB başladığını pC'k merak 
ediyorum. Öyle bir hissin, benim korktui;'UID müthi!;l ağnlar, ıstı-

itlri tutalım. Ben de sana hiçbir şey söylemekten çckinmiy<'ccğim. 
Bunun içindir ki mektu!Jumu, hüzünlü bir düşünceyle bitirmek

L<'n kı ndimi nlamıyneagım: yazdıklarını tekrar okurkC'n birden ür
pl'rdim, b<:>ni bir dehşet sardı. Bana Ö)le geldi ki senin o ihtişam
lı aşkın, Allah'ın gUcünc gidecek. Ziynfetinizdo kendisinin de bir 
yeri bulunmaması, bu dünyanın mutlak hakimi olnrı Felaket'i gu

za'J3 gctirmiyccek mi? hangi mağrur tali, sonunda onun sillesine 
uğramamıştır? ah! Luiz'ciğim, saadet.ine kapılıp da Tanrı'ya dua
yı unutma. Etrafına iyilik et, fnkir, fıknraya bak; başına gl'lecck 
bclıilnrı sadakayla, gö~lilsliz!Ukle ~aval'Sın. 

Bana gelince ben, kocaya vardığımdanberi, manaztırdakinden 

de daha sofu oldum. Sen bana Paris'de dinin yeri ne olduğunu söy
lemiyorsun. Bana öyle geliyor ki Fclipe'ye bu kadar pcrestiıJ et-

ye yazdırdım. 1' ~ 
SC'vgili Renc'miz çok ıstırab çekti ama hepsine bir rncl:ıı' 

ile katlandı. Siz onu bilirsiniz, anneliğin bu ilk ıstırabındll .e~ 
zim hepimizi bahtiyar edeceği kanaati Imvvet verdi. Dahil ) 6, 
ba olanlnnn biraz gülünççe mübali'ığahırına kapılmaksızın :

11
1 

rum: kiic.iik Arman çok gilz<:>l; yüzil dP, gözleri de nnncsı ııjl 
bl'nzl'di~ini söylersem gi.lzı•lliğiııe inanırsınız. Annesine bl' 

olması da şimdiı.len dirayetini ~spnt etmez mi? 
(De\'aoıı ,·ar> 
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dı~rargfilıı umumi, sebebini anlıyarna
tıh~ bu halden mu~tekıydı ... Alman is
de {~rat te,.kılatından getirilen güzi • 
mani' ele~anlarla ) eniden kurulan Os-

1 erkanıharbivei umumİ'-"e istihba· rat . J J 

...ı ŞUbclerı bu i~i ehemmivetle takip 
~~ ~ . 
li haor, Fakat bir türlü haberciyi ve giz 

ı ber \ a"ıtasını ele geçiremiyordu. 
~te b . da• u sıralarda Bu} Ukderede mey-

he~ ~ık~nlan ilk gizli telsız istas) onu 
zun~şı bır bakı~ta halletmiş. işin içyü
ista .meydana \ urmuştu. Yalnız telsiz 
ara l onunun ba ılma sırasında polis ve 

ltıak~a kuv\:ctıe:inc silahla karşı ko~
ki . kan çekınmı)en gene casuslardan ı
U~n·~~~~ilmiş, makıne başında bulunan 
dıkı ~su de tam memurlar odaya gir
~alt erı dakikada rüvelvcrini beynine bo
lar rn~ş, ha) atma son çekmişti. Kaçan
leri RUnlerce, aylarca arandı, ne kendi· 

ı'.e~~ ~e izleri ele geçirilebildi. 
lışı 0

5ız. ıstasyonunun meydana çıkarı
l'a So avısnn işini çok mü~kül bir safha
A.l ktu. Bu muvaffakıyet Osmanlı ve 
ha tnan ic;tihbaratmın gözünü açmış da
bar uyanık da\ ranmağa ba5hyan istih
zar:t §ebeke i Davist'in te~kilatmı ilk 
dan anıarda adeta felce uğratmış, bun
baı k aı sonra ve perşembe pazarında bir 
artıkınıa ele geçirilen ikinci gizli telsiz 
latı lstanbuldaki du~man casus teşki
lindnın dallı budaklı geniş bir örgü ha
tarr, e her tarafa yayıldığını umumi ka· 

b a1ı_a anlattı. 
casu avıstin genç ve usta ellerinde işliyen 
d~ 9 lllekanizrnasınm yeni ve itimada 
)~e~ ele?1~nlara ihtiyacı vardı. Bu ihti
l)av· endını gösterdiği anlarda, bir akşam 
ra~t 1 

t l\.araköy meydanında Zeynebe 
Ve h~eldi. Onunla konuştu, böyle kimsesiz 
l'ap:aYeye muhtaç zeki bir kızın bu işte 
lıı&iı· ıleccği fcvkadadelikleri takdir eden 
~1~ ~avrusu, kimsesiz Zcynebi derhal 
iti e..,~e~ıne aldı, Taksimde Firuzağada
ioSte~n: getirdi. Ona şefkat, ve merhamet 
ltend· dı. Genç ve görgüsüz kızı çabucak 
ban ~~e bağladı. Zeynep. sevgisine kur
Ci iii ~P da lstanbula sürüldüğünün ikin 
taratunden itibaren lngiliz istihbaratı 

kiıtıiı ~~~~n elde edilmiş, - ilerde görece-
Zey 

1 1 
- Davistin eline düşmüştü. (1) 

tikten nep 0 gece meçhOl hamisi dışarı git 
SabaıııSO~ra Yorgunluktan hemen uyudu. 

lin gu~i~1.? -~~ryolasmı tıkırdatan bir e
te kend· _u u ıle gozlcrini açar açmaz ge-
,_ ısı · b "'~l'Şıya 

0 
nı • uraya getıren adamla karşı 

bır tebe l~ugunu gordü .. Dudaklarında 
başına umıe genç kızın uyku halinde 

&ecnı· 
sakin U}·u ış, onun ma um duruşunu, 
Sonra va/u.unu, uzun uzun seyretmiş, 
}'andımı tın &eciltiğıni anlamış, onu u. 
toParıa ıstı. %eynep birdenbire kendini 

C Yamadı. 
enç kız k 

erkekte aryola mm ba~ında duran 
ı... il Ut " •iQh delik anmış, sonra ak~amki hayir. 
te r. an)ı oldug~ ·· ·· ·· k • ıı.elın· unu gorunce su ·une-
tu ış; onunı k ~ 

· ZeYne a onu,.maga koyulmuş-
CUkJ.e İzi ~ _dudaklannda hazlı bir gülü-
r..: · erı ınc·ı · 
••41sıne 1 enırken genç ve güzel ha. 

SOrdu· 'b . 
aha qmd· . 

'l~vet • 1 mı geliyorsunuz! So .•• 
nra. &crı . k . • ..... iz nır en ıJa, e etti: 

bur Sefere nı" tt w • • 
acı;ı b ıgınız \akıt ben gene 

Yalnı b 
b·' lia) ır 2

• a.ıma mı kalacağım? 
1 le bak ·· ~:ına şefkatten bac;ka hiçbir 

h d rnıya k • 
t u tının n ar ada~ın. ben, bu nokta 
b~k ba,ına kmış dcwılım! .. Seni, burada 

trdir b apatmak okakta birakmakla 
enceı s . . . 

......._ ~ası} k. enın ıçın karar verdim .. 
, [) arar? 

l'li . Ur da 1 
çın bura an atarı111. . Çanakkaleden 
.' Bıı"' }a gonderildin"> 

l'lıttı ··•em? il . 
buıunın···· arp mıntaka mda be. 

..... li p . am mahzurlu imic; dedıler 
ı bu · ·· 

ta' Şuph . mu zanncdiyorwun? 
t~ d ~un~z .. 1 l m ben hiç kim~ere za. 

• I} an. kendi halinde bir kı-
' ~icıt· ... 
..... ti l l~in n . . 

·~rrn(' . ,,encın mılliycti neydi? ..... 1 nıı 

~- ~te but·· 111 İçin ne~~ mecı le burada kopuyor .. 
ukumet ne de mahalli ku. 

mandanlık tehcir emri vermiş değildir. 
Bu. oradaki ufak memurların tasarladık 
lan bir plfınla bambaşka şekilde yukarı. 
ya, ma(e\ k makamlara arzedılmiş. o şc
kıldc karar altına aldırılmış bir mesele
dir .•. 

- I Iiç bir şey anlamadım. 
- Anlayamazsın da zaten .. ~eyse, şim 

di bunu bir tarafa bırakalım .. Sen tek. 
rar Çanakkalcyc gitmek isler misin? . 

Zeynep bu sorgunun üzerine irilCicn 
gozlerinin tuhaf bakı:.mı, bir gece içinde 
dostu olU\'eren genç ve yakı~ıklı adamın 
yüzünde gczdırdi.. Ne söylüyordu bu a. 
dam .. Bu sorulacak şey miydi? .. Zeynep 
şüphesiz can attığı bu dönüşe nasıl razı 
olmazdı .. Saf bakı,ları, Artinin anılma::.i
le buğulanırken mukabele etti: 

- Tabii.. Hem de ne kadar çabuk o
l ursa ... 

- Seni hemen Çanakkaleye gönderebi. 
lirim! .. 
-! .... ! 

(1) Davistin lstanbulda kaldığı 8 sene 
zarfındaki macerası çok tuhaf bir seri 
teşkil eder. 33 yılmda I::rdeğe kotra ile 
geldiğini gdrduğumüz genç adam. din de. 
ğiştirdiklen soma Çanakkaleli armatör 
Rasime evlatlık olmuş, büyük harp müd
detince lstanbulda itilaf devletleri hesa
bına istihbarat şebekesi idare etmiştir. 

Mondros nıiitarellesinden 9 ay evvel 
Davistin vaziyeti alman istihbarat şebe. 
kesinin nazarı dikkatini celbetmiş ve /ıak 
kmda taldbata başlammş; işin mahiyeti. 
tıi anlayan genç casus derhal ortadan 
kaybolmuş, bir tarafta gizlenmiş, Mon
dros mütarekesinin inızasile ittihat ve 
Terakki erkanının memleketten kaçtıkla
rı zamana kadar ortaya çıkmamıştır. 

/stanbul işgal edilirken Davist tekrar 
tanassur etmiş, Daı:ist ismini almış, t'e 
tekrar faaliyete geçmiştir. Yalnız burada 
dikkat edilecek bir nokta vardır. 

Büyük lıarbin ilk dört senesinde bu 
kadar serbest hareket ederek casuslukta 
mııvaf fak olan Davistin ne fevkaladelıği 
vardı? f 

işte bu noktanın şerh ve izalıı için u. 
zım süren bir çok laf si lata ihtiyaç var. 
dır. 

Davist mason teşkilcitına dahil olmuş, 
bu teşekkülün icaplarına U)Wı diğer mü
ritlerin biiyiik ve geniş yardımlarına ka
vuşmuştıır. Locanm lstanbulda, iktidar 
mevkiinde bulunan nwısupları Davisti 
himayede Meta biribirlerile rekabet et. 
mişler, bilmiycrck bu casusun ve casus. 
luğun memleket dahilinde var lıızıyla a
lıp yiirümesine yardımda bulımnmşlar· 
dır. 

ı\'ilıayct, M armaradaki seferler yilzün. 
den işinin mahiyeti anlaşılan Daııist mü. 
tarekeden sonra ortaya çıkınca 1 stanbııl
da teşkil edilen hıgiliz tahlisiye şirketin
de vazife almış. miitarekc giinlerinde ge. 

·ne !sta11bıılda kalmıştır. 
Harekatı milliye sıralarında bazı mii. 

samalıakôr lıarelutlerle Anadoluya silah 
kaçırılmasına da yardım etmekten çc
kinmiycn Davist istiklal nmlıarebesindcn 
soma !stanbulım milli kuvvetler tarafm
dan işgali gii11lerindc yeni, yepyeni bir 
aşk macerasına ayak basmış; genç bir 
7"iirk kızıyla lıüı•iyctini gizliyerek seviş. 
tııe ;,.. f!İrişmiş. iki taraf lıı bir aş km biitii.n 
1•aadlar111 tatmak, genç hızla etJlrn. 
n.c1' (ı?tıtsımu giislrtcn da!ikmılımn bıt 

lzrırl'/;rli Osmanlı hal11İ)"' erkanı tarafın

dan bğrcnilmiş, Davistin yaptığı işleri 

bileu bu deniz sııbayları Dal'istc ihtarda 
bıtlımmıtşlar: 

- Eğer. tekrar miisliiman olup da bu 
izdİL'acı yapmakta ısrar .edersm seni öl. 
diıriiriizf diyl' de if'lzdit etmişlerdi. 

/).u•ıst bu trlıdid karşısında bamıamı. 
'\'ara-1111 anlamış, sevgisinin yakıcı, kiil 
rdici lzrırnrctinr kalbiıır in~ hasmakla çn
.,,. lı•ıl,••n/'ı r/."isıimııiiıı. l•İT ;iin <-r1•p;~ini 

"" fr1•;1litini dr yiiziif'fii bırakıp l ngiltc
reyc samşmuştur. R. Y. 

• 
Yüzme teşvik müsabakaları 

Beykozluların iştirak etmediği dünkü karşılaşmaları 

GaJatasaraylılar kazanpııar 

~' r .. ~ 

Dı1nl.ü uii:mrfere işliral, edenler ııc nııiscılıırl;cılardan bir oiirıiııii# 

Yüzme teşvik müsabakaları dün sa
yılacak kadar bir seyirci kütlesi önün
de Ortaköy Şeref stadında yapıldı. 

Saat ikide ilan edilmiş olmasına 

rağmen, ancak üçte başlanabilen mü
sabakalara; evvelce mıntaka tarafın· 

dan hazırlanmış olan proğramın son 
günlerde değiştirilmesini prctesto et· 
mek maksadiyle Beykozlular iştirak 

etmemişlerdi. 

Bu suretle büyükler arasındaki kar
şılaşmalarda Galatasaraylılar rakipsiz 
kaldı ve bunun neticesinde de tek ba
şına yüzen sporcular hiç te iyi derce

ler tutturamadılar. 
Dün yapılan müsabakalarda alınmı2 

olan neticeler şunlardır: 

200 metre (Serbest) 

tine rağmen vaziyet değişmeden Gala-
• ı • .-. , -- tasarayın: Kemal, Mehmet, Kemal, 

Kemal ve Şecaaddinden mürekkep ta
kımı 2 dakika 54 saniyede birinci,, Be 
şiktaşın: Recai, Hikmet, Maruf, Öz· 
demir ve Alaeddinden mürekkep takı
mı üç dakikada ikinci, Beykozun da 
Kemal, Sarkis, Musa, Necdet ve ibra
himden müteşekkil ekibi 3 dakika 1 
saniye ile üçüncü oldular. 

Su topu: 
Son olarak Galatasaray su topu 

genç talomiyle Beykcz ve Beşiktaş 

muhteliti karşılaştı. 
ilk devre tarafların birer goliylc 

bitti; ikinci kısımda iki taraf da kar
şılıklı sayılar kaydederek gol adetleri· 
ni beşe çıkardılar. Maç da böylece 
5-5 beraberlikle neticelendi. 

Büyükler beynindeki bu müsabaka· ;J 

da Galatasaraylı Mahmut tek başma • 

yil:t .. dü. Yaptığı derece 2 dakika 32 sa
niye 3·10 d:u. 

Beykozun müsabakalara girmemesi 
yüzünden rakipsiz kalan Galatasaray 
büyükleı:inin bütün müsabakaları ka· 

zandıkları gibi, küçükler arasında ya
pılan karşılaşmalarda da San-Kırmı

zılılar 71, Beşiktaşlılar, 62, Beykoz 
100 metre (.Serbest) 

Küçükler :m•sındaki bu müsabaka
ya Galatasaray, Beşiktaş ve Beykozlu 
yüzücüler iştirak etmişlerdi, neticede: 

1,17,1 ile Galatasaraylı Kemal birinci, 
l, 18,5 ile gene Galatasaraylı Mehmet 

Gökçe ikinci, 1,18,5 ile B~iktakh Ö.7.· 

demir üçüncü, 1,27 ile de Beykozlu 
Sarkis dördüncü oldular. 

100 metre (Serbest) 

Büyükler arasındaki bu yarışta da 

Galatasaraydan Vedat', 1,18,2 derece 
ile tek başına yüzdü. 

100 metre (Sırtüstü) 

En çok yuzucu giren küçükle: 
arasındaki günün bu en heyecanlı mü 

sabakası da şu neticeyi verdi: 

1 - Maruf (Beşiktaş) 1,39 

2 - Kemal (Beykoz) 1,41 
3 - Necdet (Beşiktaş) 1.52 

4 - Adnan (Beşiktaş) 1,55 
200 metre (Kurbağalama) 

iki Galatasaraylı arasındaki büyük

ler kurbağalama müsabakasında Se· 
mih, 3,26,2 ile birinci, lbrahim Şarr.il 

de 3,29,5 ile ikinci oldu. 

100 metre (Kurbağalama) 

Küçükler arasında gene giinün en 
çok müsabık iştirak eden bu yüzmesi 

de bir hayli çetin oldu ve neticede: 

Birinciliği, Galatasaraylı Efdal 
1,31 ,3 ile, ikinciliği; gene Galatasaray
lı Şerif, üçünciilüğü Beşiktaşlı Ali H:k 

met 1,34 ile, dördüncülüğü Beykozlu 
Necdet 1,39,1 ile kazandılar. 

400 metre (Serbest) 
Büyükler arasındaki 400 metre ser

best yüzmeyi memleketimizin güzide 
atleti Halil de tek baş na 5,44,4 dere
ceyle nihayetlendirdi. 

400 metre (Serbest) 
Irnçükler arasındaki ayni JTiesafe

nin ve ayni stil yüzmesini Beyk~zun 
sevimli sporcusu İbrahim 6,20,2 dere
ceyle bitirmeğe muvaffak oldu. 

İkinciliği Beşiktaştan Recai Güler 

guriıkler aras111cla Tmrbajjlanıa mıiçalınl:ası 
başlarken 

6,44,4 ile, üçüncülüğü Beşiktaştan A
laeddin 7 ,25,4 ile, dördüncülüğü de 
Galatasaraydan Kemal 7 ,27,5 ile aldı

lar. 

4 X 200 Bayrak 
Halil, Mahmut, Şamil ve Vedattan 

mürekkep Galatasaraym bayrak takı
kımı rakipsiz yüzdü. Alınan derece 

11,43 dür. 
100 metre (Sırtüstü) 
Büyükler arasındaki sırtüstü ır.üsa· 

bakasına da tek başına gircn Galata
saraylı Şamil birinci addedildi; derece 

1,26,2 dir. 
5 X 50 Bayrak 
Küçükler arasındaki beş kere elli 

metrelik bayrak yarışına Beykoz, Ga
latasaray ve Beşiktaş klüpleri iştirak 

etmişlerdi: İlk iki yüzücünün yüzdü
gü anlarda Beşiktaş ilerideydi, üçün· 
cü yüzücüler suya atladığı zaman Ga
latasaraylı arkada!iının bıraktıgı büyük ı 

açığı kapayarak hatta rakiplerini de 
geçerek 50 metreyi tamamladı, dör
düncü atlayışında Galatasaraylılar ba
şa -geçmiş bulunuyordu. Son yüzenler
den Beykozlu ibrahimin bütün gayre-

lular da 37 puvan almışlardır. 

Ok spor 
Kurumun tertip eltiğl 

Beşinci müsabakalar 
dün yapıldı 

Okspor kurumunun tertip ettiği a
tışların beşincisi dün saat 3 de Istan
bulun en eski stadı olan Okmeyda
danmda kesif bir halk- kütlesi önünde 

yapıldı. 

Müsabakaları kurumun reisi ve u
mumi katibi idare etmiş ve hakem va· 
zifesini de eski okçulardan ve kurumun 
muallimi İbrahim yapmıştır. 

Dünkü karşılaşmalara 14 sporcu i~
tirak etmiştir. 

Uzun mesafe atı§lariyle, hedef atış
ları üzerinde yap:lan müsabaka mu· 

vaffakıyetli neticelerle sona crm"ştir. 
Dünkü atışa ıştirak eden sporcul:ır 

şunlardır: 

Caner, Mahmut Reşnt, 11ü;tü Arcın, 
Aydın Üstündağ, Mehmet, hm:ıil, 

Tohsin, Ceföl Atak, Süleyır..an Firuz, 
Hü$cyin, Sadi Hoşscs, Tevfik, Ynhy:ı. 

r a:n:tEW™iBlllt'-1 

u~'jj' ~~®~•~• •~~!~~'~'~!Nle~ıı:~n:~O"~ÔD 1 
&t O 7Z &t O~ lf1l O : Aramı\6ı ltL 36160 ·~ll'_.....;;"'.;;b<;.;;k;..;T,a•l.;.36~1 ,.;.:_..l!:'. .. ~"'=~=ts.=IN>==~=-il!)....,r_u 

Mcı..ıt•ı>. 1ııgilizcı•) i t•ıı ıyı oı'.lreh•n bir nıüessc'ieıJır. Alııı.ınl·a \ "C)n Fr:ıııo;ı zı•:.ı ılı 

lt) :ıri ol:ır:ık nıilklı:ı!;sı~ nıuolliıııll'r t:ırafıııcl:ın öl{retilır. l\lılli terlıiyc \ "C killtiirc 
sc;ıı derece dıcııııııiyct ,·erilir. Aile lınynlı )Us:ılılır. l\ültiplı:ınrlcri ıniıkl•ınml'I · 

dir. l\ız \'e erkek lıcılcn terlıiycsi \"C sııorlıır tnlclıcnin bedl'nl tckcmmülüııii le. 
min cılı•r. Lise kısmı derslerine mıını:ıııı ot-ır:ık Tkıırct dersleri gösterilir . 

M ·· ı d • k ~ \'c n;ızııı i llM!llcı le t•IC'klrik, ııınkine \'e J\nfı:ı 
U ıen ıs 1smı nıiilıı·ncıı~ı ycti 5ıirır . 

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

K. \ \'IU <;('Nl.ERI: Kız kı'iını çıırşnmba, Erkck kısmı sıılı günleri sa:ıt 9 cl:ın 

l 4! ye knıJ:ır. 
ı nl!u~ıoc;tıın sonra: Kız kısmı çıırş:ımha ve cuma günleri saat 9 don 

kııdnr. Erkek kısmı salı ve cuma silnleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

7 eyllılclcn sonra lıersiln . 

Fazla moli'ımol için mektupla ,·eyıı hizz:ıı miir:ıcaat edilir. 

12 ye 
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Kömür 
Ankara, 17 - iktısat Vekili Şakir 

Kesebir dün Zonguldak ve Karabük 
tetkik seyahatir.den hususi trenle An
karaya dönmüştür. 

Şakir Kesebir Karabükten An-
karaya hareketinden evvel kendileri. ! 
ne Zonguldak ve Karabük seyahatle- ' 
rinde refakat etmiş olan Anadolu A. 
jansı muharririne aşağıdaki beyanat· 
ta bulunmustur: 
''-Yurdumuzun en mühim kuvvet ve 
servet membalarından biri olan Zon. 
guldak kömür havzas~ndaki gördük. 
]erimden çok memnun m. Bu milli 
hazinenin daha ver ve rasyonal 
bir surette istismarı için muhtelif 
tedbirleri ve imkanları mütehassıs 

arkadaşlarımla tetkik ettik. Verilen 
kararları Ankarada hnzırlıyarak ls. 
tanbula tekrar ge:diğim zaman sayın 
başvekilime arzedeceğim. 

Çatalağzmda yeniden inşası düşü

nillen kömUr limanı ile yine bu saha· 
da tesisi mevzuu bahis büyük elek. 
trik santralı ve hamızı kibrit ve su. 
per fosfat fabrikaları sahaları Uze • 
rlııdc yaptığımız tetkikat da çok fay. 
dalı olmU§tur. 

Memleketimizin en büyük bir en· 
düstri merkezi olmağa namzet bulu. 
nan Karabükteki demir ve çelik fab. 
rikalannın inşaatını programımız da. 
hilinde ilerlemi§ görmekten de ayrı· 
ca. memnunum. Bütün bu gördUkle · 
rimiz iktısadi kalkınmamızın yUk • 
selmekte olan kuvvetli ve sağlam te
mellerini teşkil ediyor. Yurdumuz 
Atatürk de\Tinin bu feyizli eserleri. 
nin az zamanda büyük inki§aflarmı 
görecektir. 

Seyahatte bize refakat eden mat. 
buat mümessilleri arkadaşlarıma bil· 
hassa teşekkiir ederim. Kömllr hav. 
zıımw ve muhtelif endüstri ve liman 
i§lerimizl görmek Uzere ihtiyar ettik. 
leri bu zahmetin yerinde topladıkla. 
rı intibalarla karşılanmış olacağını 
ilmit d1erim.,ı 

Elektrik santrallan 
Çatalağzı limanında, fakat limanın in

§33.tmdan evvel ve ondan ayn olarak bü
yük elektrik santralı yapılacaktır. Koz. 
ludaki santral ile beraber biribirine ye

dek olarak çahşacaklardrr. Kütahrada 
yapılacak büyük santral ile lstanbulda
ki elektrik santralı da biribirine yardım 
edeceklerdir. 1943 e kadar limanın ve 
santra11arın yapılacağı ümit edilmekte
dir. Istanbulda elektrik ücreti o vakit 
yarı yarıya inecektir. Hamızı kibrit fab 
rikası Çatalağzında kurulacaktır. Gele.. 
cek sene bu tarihte Karabükteki bütün 
müesseseler i~lemeğe başlıyaca.ktır. 

İktısat Vekilinin tetkik seyahatinde 
alınan izahat etrafmda Anadolu ajansı 
şu tafsilatı veriyor: 

" Memleketin endüstrileşme proğra· 
mı dairesinde artmakta olan kömür ih
tiyacını karşılamak için istihsal prog
ramlaştınlacaktır. Eski üç senelik kö
mür programı yapılırken düşünülmüş 
olan rakamlar tekrar gözden geçiril -
miştir. 

Tahminden fazla artan ihtiyaçlan 
karşılamak için yeniden hazırlıklar yap 
mağa karar verilmi§tir .• Evvelce 1939 

da 1.900.000 uma ihtiyas olduğu he -
uplanmış iken şimdi bu miktar 
2.200.000 tona çıkardmıştrr. 1940 için 
2.450.000 tona ihtiyaç vardır. 1940 tan 
itibaren senede 300.000 ton arttırılmak 
üzere beş milyon tona doğru çıkılacak
tır 

işçi meselesi 
Bu miktara varabilmek için istihsali 

rasyonalize etmek lazımdır. Amele me· 
selesini tanzim etmek, tahmil. lavuar, 
liman tesisatını kuvvetlendirmek la • 
zımdır. Son günlertle Zonguldakta ya
pılan içtimalarda bütün bu esaslar ayrı 
ayrı tetkik edilmiştir. İstihsalin rasyo
nelleştirilmesi ve maliyet fiyatının in
dirilmesi noktasından ocaklan işletme 
işlerinin tek bir idarede toplanması lü
zumuna ve faydasına kanaat getiril • 
miştir. Bunu tahakkuk ettirmek için 
derhal icabına tevesslil edilecektir. 

Bir zamanlar amele müzaye!de ile a
lınır vaziyetteydi. Şirketler ve e<:ak 
sah:pteri arasında amele için yapılan 
rekabetten disiplin kayboluyor, iş aza
lıyordu. 

Esas prensip ameleyi refaha kavc,. 
turmaktır. 

KömUr havzasında yirmi bin işçiye 

ihtiyaç vardır. Şimdi ancak on beş bin 
amele vardır. Fakat bunlar daimi ame-

istihsali 
le değildir. Gidip gelirler. Bunun sekiz 
bini kazmacıdır. Bu sekiz bin kazm.ı

cmın yarısı küçük evler yaparak Zon
guldak havuasında oturacaklardır. 

Ailesi ile birlikte köy hayatı yaşama -
ları temin edilecektir. Bunlar ayni 2'"· 

manda meyvacılık ve sütçülük de yapa
bilirler. Dört bin ev beheri 1500 liradan 
altı milyon lira eder. 

Ayrıca muvakkat amele için ide pa
viyonlar, koğt.:§lar yapmak, yaşama 

şartlarım ısHih etmek kalıyor ki, bu işe 
yer yer girişilmiştir. Daha da paviyon 
ve koğuşlar arttırılacaktır. Yugoslav -
yadan gelecek muhacirler arasında kö
mür amelesi parsa onlar da havzada 
çalış~mlacaktır. 

18 yaşından kiiçük işç:ıer 
18 yaşından genç çr..<:ul:ları maden -

terde çlıştırmak hususundaki beynel -
milel mukavelelere girdiğimiz için bu 
gençlerden amele miktarını arttırmak 

husunda istifade edilemiyecektir. 
Bunun yreine gençleri amele değil 

stajiyer olarak ocaklara sokabilmek ü
zere her ocağın yanında bir mütehassıs 
maden işçi mektebi açılacaktır. 

On sekizden daha küçük olanları be
den şartlan yolunda ise ocak hizmetin 
ide stajiyer olarak alıştınlacaktır. Bun
lar bu mekteplere, maden çavu§ mekte 
bine namzet olarak gireceklerdir. 

Dünk ·· azalar 
Uört kişi yaralandı 

Dün dört kişinin yaralanınasile netice. 
lenen iki kaza olmuştur. 

Bunlardan biri köprü üzerinde vukua 
gelmiş ve Küçükmustafapaşada oturan 
Arif köprü üzerinde 337 numaralı Sami. 
nin idaresindeki motosikletin sademesi
ne maruz kalmıştır. Fakat yolda sami 
şiddetle fren yaptığından kendisi de 
motosikletle beraber yere dü5rnüş ve te.lı. 
inceli surette yaralanmıştır. Yaralılar 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmışlar
dır. 

İkinci vaka da iki itfaiye neferinin a
ğır yaralamnasile son bulmuştur. Topka
pıda bir yangına gitmekte olan lstan. 
bul itfaiye grupu otomobillerinden §O· 

för Kenanın kullandığı 14 numaralısı ön 
deki arabaya çarpmamak için Malta çar 
şısı mevkiinde manevra yaparken elek. 
trik direğine çarpmış ve şiddetli sarsın
tıdan yere düşen itfaiye neferlerinden 
K~mnla, Mahmut ağırca yar.ılarunı5-

lar ve Cerrahpaşaya kaldmlmışlardır. 

Çin - Jaoon 
harb~ 

Tokyo; 16 (A. A.) - Fiatlar komis
yonunca dlln kabul edilen bir karar su
retinde hüküm.etin Japon bankasmm 
ihtiyat altmlanndan 800 milyon yen 
çekmesini tavsiye etmektedir. Bu para 
ile maharcbcde Japonyaya lazım olan 
malzemenin tedariki imkanlarını arttrr
mnk Uzere ihracat maddelerinin imAli 
için llizım olan iptidai maddeler tedariki 
edilecektir. Pazartt>si gtlnU toplanacak 
olnn kabinenin fiatlar komisyonunun bu 
kararını tasvib ederek bu tedbiri tat
bilı: edeceğine kati bir nazarın bakılmak 
tadır. 

Türk borcu 
tahvil ~e ri 

Ta mamlle malla 
ödenecek 

Türkborcu kuponlarına ait faiz be
dellerinin malla ödenmesi için Pariste 
yapılana müzakereler neticelenmiş ve 
anlaııma evvelki gün imzalanmıştır. 

Şimdiye kadar yüzde ellisi nakit para 
ile ödenen faizler bundan sonra tama
men harice gönderilecek türk mallarile 
ö.ienecektir. 

ln,:ntereye gizlice 
~irnıek isteyen 
itoıyan zabiti 

Londra, 16 (A.A.) - ltalyan hava 
subayı yirmi sekiz yaşında Silangieri 
30 haziranda Lan:bay vapuru Southam
tona uğradığı \•akit vapurda gizlenmiş o
larak bulunmuştur. 

Mezkur vapur lngilterede Southamto. 
na geldiği zaman subay polise verilmi~ 
ve vapura müsaadesiz bindiğinden mah. 
kemece dört hafta hapse mahkum edil
miştir. 

HABER - J\kşam posran 

Valinin 
muhakemesi 
Ankara, 16 (Haber) - Temyiz mah· 

kemesi dördilncli ceza dairesi, İstanbul 

vali ve belediye reisi Muhiddin Üstı:.in 
dağ llo arkadaşlarının muhakemelerine 
bugün (dUn) de devmn etmiş ve suçlu
lıırın beraetlerlno karar vermek surc
tile davayı ncticelendinniştr. ;.: 

10 u çeyrek geçe başlıyan muhake
me 13,20 ye knc'ıar slirmilştllr. Celsenin 
açılmasını mUteakip reis Mecdi Beyde§, 
iddia makamını işgal eden başmüddeiu
mumt mua\1ni Arif Cankaynyı iddiana
mesini bildirmeğe davet etmiştir. Arif 
Cankaya davayı uzun uzun anlatmııı, 
neticede vali Muhiddin Üstündağ ile ar
kadaşlnrnun fiil ve haroketlerlnin cUr
mt vasıf ve mahiyetlerini §ljylece tnhlll 
ederek ceza istemiştir: . C'" 

Buna ihmal denemez. Çünkü ihma
lin unsurunu teşkil eden vazifeyi yap
mak da ihmal ve tenıhi veya 8.mirin 
kanuna gö;e verdiği bir emri makbul 
bir sebep olmaksızın yapmamak key
fiyetleri burada yoktur. Bilakis vazi • 
fcye tanluk eden bir it yapılmııbr. tc
rai bir fül vardır. Fnkat, laınunun em
rettiği merasim ve e§kiılin dııında ya
pıldığı İçin vazifeyi suüıtimal cürmü 
teke,•vün ve teıekkül ctmiıtir. 

İ§lenen suç hcrbirinin yaptıklaın mu 
amelenin yel:~iğerine jnzimamı ile te
kevvün ve tekemmül ederek neticclen
mİ§ olmasma göre cümlesi de hemfiit
dirler. Hareketlerine tevafuk eden Ce
za Kanununun 240 ıncı maddesinin ilk 
fıkrasına tatbikan cezalandmlrnası ta
lep olunur. 

MUddeiumumJnin iddianamesinden 
sonra Muhiddin ÜstUndağm vekili Ke
nan Omer söz almI§ ve bihassa demiş. 
tir ki: 

-Nedense Belediyeye hllcumu ken
disine şıar edinen bir gazete ortaya ı. 
atılarak bu işte bir yolsuzluk olduğunu 
iddia ve i§ao ediyor. Dahiliye vek!leti 
teftiş heyeti reisi bu yolsuzluğu tahki
ke memur ediliyor. 

Eline aldrğı hakikat ve adalet dllrbU
nUnU tersinden kullanan bu muhakkik 
uzun araştırma ve soruşturmadan sonra 
İstanbul veli.si ve belediye relsiı&c ynz
dığı mtlzah varakasında b:ızı noktalan 
yolsuz buduğunu söylüyor. Belediye re
isi de hadise hakkında noktai na.zannı 
•.:evaben bildiriyor." 

İddianamenin serdinden, Muhiddin 
UstUndağın vekili Kenan Ömerin ve di
ğer suçluların mlidafaalarından sonra, 
mahkeme heyeti milzakercye çekilmiş, 
ve bir saat .stiren müzakereyi mUtea· 
kip salona dönerek kararını blldirmiştlr. 

Valinin beraeti hakkındaki bu ka
rarda şöyle denilmektedir: 

Esbabı mucibcsinin tafsilatı bağ-

lama kararında gösterildiği veçhile 
Asri mezarlık tesisi için belediye
ce satın alınan arazi pazr.rlık yoluy
la alınmış olup bu suretin ihtiyarına 
mani kanuni bir sebep bulunmamasına 
ve terazii tarafeyne ınakrun olarak mu
amelenin bu şekilde tekemmül ve intacı 
halinde artık istimlak hükümlerinin 
takip ve tatbiki mevzuu bahse-lamı • 
yacağına ve pazarlığın istimlak ko
misyonunca yapılmış olması huku
kan istişari mahiyette kalıp bu hu
sus mes'uliyet teveccühüne hiç bir veç
hile esas teşkil edemiyeceğine ve pa
zarlık keyfiyeti kanunen vazifedar o
lan encümeni belediyece tasvip edi
lerek hukuki şeklini iktisap etmiş ol
masına, belediyece satın alınmasına 

teşebbüs edilen müselles araziye tak
dir olunduğu anlaşılan kıymetle ha
len bu civardaki arazinin kıymetle
rini gösteren vesaike müsteniden ya
pılan mukayese Eşreften satın alı • 
nan arazinin takdiri kıymetinde hu
susi bir maksadın takip olunduğu

nu tesbit ec'ecek mahiyette görüleme
mesine ve belediyece teferrüğ olunan 
arsanın fariğ Eşref tarafından ceste 
ceste teferrüğ edilmiş olması muamele
nin kat'i ve nihai safhasına nazaran 
y o 1 s u z sayılamıyacağma ve çün
kü idadi muamelat heng5mında bu 
hususta tetkik ve tesbite lüzum olma
dığına dair müdafaat yerinde bulun
masına ve bedelinin teferrüğden 

evvel tediyesi keyfiyetinin bütçe vazi 
yetinden tevellüt ettiğine mütedair 
müdafaat dahi mevzuata uygun teHlk
ki edilmesi ve bu arazinin fariğ Eşref
le suçlulardan vali ve belediye reisi 
Muhiddin Ustündağın muarefesi ol -
ması mumaileyhin himaye edildiğini 

. --=~===-=~ 
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Karabü k fabrikası 
limana muhtaf;lır 

İktisat ,·ekıli Şakir Kesebir, Zongul. 
dak kömür havzasında, binnetice kömür 
maliyetini azaltmıya yarıyacak, istihsa
li arttıracak tedbirler . alabilmek için 
yerinde tetkikatta bulunmaya giderken, 
biz gazetecileri de yanına aldı. Bu mü
nasebetle, iktisadi kalkınmamızda büyük 
bir rol oymyacak olan Zonguldağı ya
kından görmek. dertleri, ihtiyaçları, se
vinçlerile )~kından alakadar olmak fır. 

satını bulduk. 
Yeşil Zonguldağı, toprağı enerji ve 

büyük bir faaliyet kaynağı Zongulda~ı 

yakından görmek bize birçok ~yler öğ. 
retti. 
Çalışkan valisinin, kıymetli belediye 

reisinin elcle \•erip günden güne güzel
liğe, günden güne refaha, gilnden güne 
faaliyete ko~turduklan Zonguldak ve 
7..onguldaklılardan büyük bir misafirper
verlik gördük. O kadar ki bu ~hirtle gör
dük1erimizi ve bu şehirlilerin arn.kadar ol. 
dukları meseleler üzerinde istediklerimizi 
yazmaktan bizi menedebilecek bir misa
firperverlik .. 
Zonguldağın faaliyetini, Zonguldak 

vali ve belediye reisinin faaliyetlerini, 
Zonguldağı pek yakından alakalandıran 
umum meselelerini, kömür istihsalinin 
bugünkü şeklini, yarın alacağı vaziyeti, 
ve daha bunlara benzer ve her biri üze
rinde ayrı ayn durulmaya değer mevzu. 
lan başka günlere bırakarak b~n li
man meselesini ele alryorurn. 

Karadenizde liman işi her şeyden önce 
halledilmesi icap eden bir mesele ol. 
duğu halde halft bir karara vanlamamış 
bir meseledir. 

Bir tarafında günde 375 ton malzeme
ye ihtiyacı olan bir de fabrika kurulan 
diğer tarafında bu dev fabrikaya muhtaç 
bulunduğu maddeyi verecek hamızı kib
rit fabrikası hazırlanan, senede beş mil. 
yon tona baliğ olacak kömürü ihraç ede 
bilmesi için icap eden tedbirler alınan bir 
muhitte bir ticaret limanına ihtiyaç ol. 
duğu gün gibi meydandadır. 

Demir fabrikaları önümüzdeki sene 
çalışacak. Hamız1 kibrit fabrikaşının iki 
üç ara kadar inşaatına Çatalağzmda 
başlanacak 940 senesinde de tabrika işl~ 
meye açılacaktır. Kömür havzasının kö
mür istihsali de seneden seneye artmak
tadır. Böyle olduğu halde bu havali işe 
yarar bir limana sahip değildir. Bugün 
Zonguldak limanı denilen yer, bir açık 
denizden farksızdır. Bozuk havalarda bu 
limanda bulunan gemiler sela.meti li. 
mandan dışarda gördükleri için dışarıya 
çıkmakta veya çıkarılmaktadırlar. 
Fırtınaya tutulmuş dalgalara kapılmış 

gemilerin belli başlı hiçbir sı~ınak yeri 
bulunrnıyan Karadeniz sahilinde yapıl. 
ması senelerdenheri düşünülen liman 
şüphe yok ki sanayi merkezi haline gelen 
7,onguldak havalisinde yapılacaktır. Fa
kat nereye? Zonguldağa mı Ereğliye mi? 
Yapılan tetkikler, Zonguldağın bütün 
ihtiyaçtan karş1l1yacak bir liman haline 
konulmasını imkansız göstennektedir. 
O halde Er~lide mi? 
Ereğli ~iiphe yok ki liman yapılm1)'3 

en müsait bir mevkidedir. Fakat limanı 

istidlal ve istintaca müsait !delil sırasın
da mütalea edilemiyeceğine ve çünkü 
istidlalle mücrimiyete müntehi bir neti· 
ceye vuculün adil ve nısfet esas ve kai
deleri ile kabili telif bulunmaması

na ve yine suçlulardan Hamit Oska
yın bu muameleye her hangi bir su
retle iştiraki esasen siibut bulmama
sına binaen suçluların memuriyet 
vazifelerini suiistimal ettikleri ta
hakkuk etmemiş ve bu sebeple tec
ziyelerine ait iddia yerinde görül
memi! bulunduğundan reddi ile suç 
lu sanılan Vali ve Belediye Reisi Mu
hiddin Üstündağ, sabık reis muavini 
Hamit Oskay, encümen azaları Av
ni Yağız, ihsan Namık, Suphi, Meh
met Ali ve Şerafeddinin duruşmala

rına mevzu olan fiilden beraetlerine 
ve temyiz yolu açık clmak üzere 
söz birliğile karar verildi,, 

* • * 
Asri mezarlık davasında bulunmak U· 

zere Anknraya giden vali ve belediye 
reisi Muhiddin 1tı:ıtUndağ, bu sabah şeh
rimize dönmUş, Haydarpaea istasyonun 
da dostları tarafından karşılanmıştır • ... 

Yazan: H. R. U. 
burada nişa etmek iktisadi bakıtndııtl 
mahzurlu görülüyor. Karabük fabrikası· 
nın ıhtiyaçlarını buradan nakletmek ıo~ 
başına 45 kuruş gibi fazla bir ınasra 
doğurmaktadır. 

l~te gerek Zonguldağın ve gerek Er& 
linin bu mahzurları karşısında Jiı:na: 
daha müsait bir yerde tesisi icap eUJl 
tedir. 
Limanın birkaç gün evvelki gazetele-

rin oldu bitti gibi gösterdikleri Ç.at~ 
zında tesisi de kati değildir. Hele ıııt 
limanı kararlaştırılmış oırnııl'.t. 
çok bir tasavvur halindedir deniJebil1~ 
Şayet limanın Çatala~zında yapıltnı 
kararlaştırılırsa. bugün plftnında göS; 
rilen yerde, ticaret limanının inşaSlfl il 
sonra verilecek bir kararla ve beş rnilY0 

lira sarfile bilfiluıre yapılacakur. fil'• 
Limanın Çatnlağzmda yapılnlıı.Bl 

rlnl Zonguldak elektrik santralının ~·e 
ri araşt.mldığı sıralarda yapılan soncW' 
lar ortaya ' çıkarmıştır. Bu mevkiin d~ 
nizden dolma bir yer olarak görUinle 

~.) Iı.JI· 
toprakların atılarak yeniden denize • 
bl dUşüncesini doğurmuştur. Filh~. 
Çatala~ liman yapılmağa pek musıJ ıı 
dit-. Sahil boyunca uzanan dağlar :tt 
noktada zemini kumsal olan genlŞ uP 
boğaz bırakmakta ve bu boğazın t>nk ~ 
genle ovanın cenubunu da yine bil~ 
bir dağ kapamaktadır. Bu şu doıne dl 
ki, tabiat her hangi bir tehlike anıtı~ 
limanın mUdafaasmı bizzat kendi 
tüne almıştır. w İ§ yalnız bu ova toprağını boş3 
maktan ve burasını denizle birleştir' 
mekten ibarettir. • jlt' 

Bu aretle kasabada vilcuda getır ır 
cek limanın şimal r:.izgarlanndan sıı.ıı 
hafazasını temin etmek için de geçidi e' 
iki tarafına yapılacak (krokide gı>st 0 
·1d· v' "b"' b. · .k. ·· d"ğ . 1 o O n ıgı gı ı ırı ı ı yuz, ı en • 

metre uzunluğunda iki mendirekle ıcı 
patılmaaı düşünülmektedir. t 

Tasavvur halinde bulunan bu ti~ 
lımanımn yapılmasına bugün karar ~o 
rilmiş bile olsa ancak ıliç buçuk serı ır 
ikmal edilobilecektir, ki bu, deınir {~ 
rikasının faaliyete başlamasından arı , 
iki buçuk sene, hamız kibrit fabri1'P1d 
nın açılmasından da bir buçuk 6'ıı 
sonra bitirilmiı çlabilecek demekt~;,. 
Şunu işaret etmek lazımdır ki li 1' 

nm Çatalağrmda yapılmasında zongtı 
daklılar ba~lannda melbuslan: RağrP, 
bulunduğu halde memnun görUnf11° 
me~edi~ J 

Bu kararın Zongulda~ın körlenı:r1° e' 

dir. Bu kararın Zonguldağın körtenal il' 
sine mukabil, burada yeni bir şe~t' 
doğmasına yol açacağı kanaatinde ~ 
ler. Bundan başka Ağıa yapılacak ı;rl 14 
dirckl:rin limanı dalğalardıın korııY~ 
leceğini fakat Karadenizin azğın ıatıl !1' 
lan~~ kendi~ine güvenen hiç ~ir j 
varının mendırek ağzından içenY0• , 

remiyeceği, gemisini uhile birid1
' {' 

mekten koruyamıyacağı da yapılaf' 11' 
tirazlar meyanındadır. Pl!nı natl~, 
yanlar ve limanın bu mevkide yapıl Jl~ 
sını müdaafa edenler bu itiraza ıcıırt1~ 
hazırhmı~lardır. Ancak Yıldız. J{ fi 
yel, Poyraz, Poyraz Karayel, J{ar:, 
Yıldız rüzgarlarını tutacak olan 111°~ 
rekin ağzından gemilerin .nra~le ~ 
kesmeden limana girebilmeleri wıı -~ 
metrelik mendirekin cenuba ıav.rılıı'li~ 
suretile ·uzatılabileceğini 200 rn~tt' il" 
mendireğe de garbe doğru bir ıııl' 
verilebileceğini söylemektedirler. ısı~ 

H . .. h h .,et 
ı~ şup e yok ki vekiller e, rıı11' 

arzedılecek projeler üzerinde dıJ ıJi' 
cak ve mesele ehemmiyetle tetldl< e jlj' 
lcektir. Neticeye göre de liman f' tıf' 
reğlide, ya Çatalağzında yapılacJlı' ,ıı 

Ereğli tabii bir liman evsafl11' ~t 
olmakla beraber onun sanayi şeİ' rt' 

k b . ·na 
UZ!l ulunması, nakil ücretlenn1 ofıtf 
ması, kiymetini düşürmektedir. S 111ır 
Ereğli kömür havzası mhitinde bil &ı1İ' 
~~kça n~~I ~Isa günün birinde J<e;ıııl'' 
gınden ıkıncı bir liman haline ge t'.,f 
nemzeddir. Nakil •:.icretlcrinden I<~ I 
yine ~ünün birinde, şimdi çatal8~1f. 
sarfedıtecck olan ı 2 milyon lirayı I< t?i' ~ 
Irkla çıkaracak ve Türkiye beda.,ra : -•~ • Jı?'. 
man, hem de çok mükemmel bıt' e~"f 
kazan?'.:.aktır. Karar vermekte ~ el 
m•k, dev fabrikadan bekledig~inıiı• / 

·ııt 
daları elde edemememiz tehlik~ t/ı 
taya çıkaiır. J-1, R-
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b :Oünkü n.iııhadan d~vam 
qer hald b 

Üç SCne e U zengm e\ de geçireceği 
tekti. ınuhakkak pek rahat geçe-

1\endısi · k' 
lı, h 

1 
\,> •• nı . ıralıyan adam tatlı tabıat 

k J .rUrekl b' · 
onu an . , 1 ır ınsandı. Karısı da çol; 

lllen ha . ırı bir kadındı. Kendic;ine he 
ka}'esin~ atının \'e izdi\ acının but ün hi 
hikA~ ..... ~ anJatınıştı. Bu otuz senenııı 

c:ı"'"I ld' tı.ığu ol 1
• Onun da kırkında bir ço 

on ayı,~uş. Bır oğlan çocuğu. Fakat 
dc1n b . en çıçekten ölmii-,. O zaman· 

erı ba!:.k • _ . • a çocugu olmamış. 
. Sızın o • . 

ıtinu b't· ç çocugunuz olmuş! dıye sö 
ı ırd' benız , 1

• Benden daha fazla tccrü 
hacet ,.'ak~dır. ~ıze fazla mı SÖ) lemeğt:> 

\' JO tur. 
e dı,an c;ıktı. 

* • * ~ l'ZE • · ~ • l bır odada kendı evinde hu 
lunını'" rurken k ·an c>şyalar arac:ında otu· 

adanı apı açıldı. Kendisını kıralayaıı 
!Çeri nı d' I. - ı . "' r ı. "arşı .. ına oturdu. 

b 'irnınız nedır, 
1Ye ' 

Secli. F ~rdu. O ce,·ap 'eremedi. Gülüm 
dağru al at Yerinden kalkarak yata~a 

ı erledı ,,, 
- Sıkıtg . 

llıı d .. an mı~m? Yokc;a kocanızı 
uşunu 

lllel iniz. S~or~unuz? .. Onu artık dü~fın· 
tOcuğun -.ırndı kocanız benim. Yoks.1 

Uz ınu aklınıza geliyor? .. 
c~ • • • 

Unler b" . 
~inın h ırbırini takip etti. E~ki 
ı.l.n;;, ~tırrıları derece. derece ba~ın<ları 
dı ona d nlardan uzaklaştı. Etrafı şim· 
tı ıtib· aha Yakın ve daha kendi ha,·a 
" 1 &elırı ... · 

kurnaz hilekar seni büyüledı ~alıba. onun 
için ihtı) :ır kemiklerinizin ne kadar ağır 
bir yük olduğunu acaba anlamıyor mu
sunuz? .. dıyordu. 

Genç kadın o sokaktan girdiği zaman 
odada yalnız ise hemen telaşla dı~an çı
kıyor. onunla başb:ışa kalmamak için e
linrlen gelenı yapıpırdu. 

Zamanla bütün e\·in işini ö~rcniyordu 
Tıpkı hir hımıetçiye <lönmüştü. 

İhtiyar oı tağının çama, ırlanm bile 
o yıkıyordu. Ona il,ıde hird<' emirler ,·eri. 
liyordu: 

- G\t ahıra. hak1-amı nıçin domuzlar 
hıtykırıyorlar? 

Uttraya ı::eldıklen ckız ay c.onra. yanı 
kı~ın. birdenbire ıştiha'ı kesildi. Pirinç 
yeın;vor yalnız patates yiyordu. 

Orıu kirala~ an ~dam bu ı~aretleri bir 
saadet olarak tel:ikkı edı);ordu. Bütün 
gün sırıtarak dolaşıyordu. Artık onun 

çalışmasını istemiyordu Bır kere, üç gün 
hasta yattığı zaman. etrafında pen ane 

gibi dolaşmıştı. Bütün bu haller ıhtiyaı 
kadını sinirlendirirordu: 

"Hunak kocam onu şımarttı.ğmdanbe
ri kendisini bir ~ey zannedıyor. Geldiğin

denberi ne baş ağrıları. ne de hastalıkları 
geçmiyor. Gebeymiş! .. Onun gibiler, kö. 

* 
Bir kadın 

kira anıyor 
~·in hikaye i: 

kadın bir büyük anne gibi onunla meş
guldü: 

• 
- Ç,:Ocuğu rahat bırakınız; uyandıra. 

c::ık mız! dıye söyleniyordu. 
Ç.:Ocuğa \'erılecek ismi baba uzun bir 

zaman dü}ünmüştli. Karı koca bir suru 
i imler buluyorlar, fakat hiçbırıne karar 
'eremiyorlardı. Bir güıı anrıe birdenbire 
onların munaka:;a ma ıştırak etti ve: 

- ":onbahar hazinesi .• ol~un! dedi. 
Kendisinı kiralayan adam hu İ'mİ çok 

beğendi: 

- I Iarikulade güzel, diyordu. senin gi. 
bi boyle akıllı olmak ıçin muhakkak o
kumak lazım gelmez. Zeka bir Allah 
\'ergisidir. 

Kadın gbzlerinı yere indirdi: 
- İlkbahar hazinesini dü5ünmüştüm 

de! dedi. 

Yan Shih 
- Uemek beni ona layık bir anne ola. 

rak görmüyorsun? 
Ç,ocuğun anasıııın zıhnıııde bir dü~üıı

ce vardı.: "Üç sene. üç ene pek çabuk 
geçer!., 

ilkbahar hazine~inin hatırası onun kal. 
binde kucağında tuttuğu hu çocuğun ha
kiki varlığı kadar canlıydı. Onu kuca.. 
ğında tutarken ötekini yanında zannedi
yordu. İkisini birden bağrına basmak İ
çin yiireğı titriyordu. 

Sonbahar hazinesinderı na ıl a} rılahi

lecckti? Bunun düşünccsile titrerken. oda 
kapı, mm e~iğinde durup kendi::ıini gozet 
liyen ortağını görünce: ''Aman biran ev. 
\'el döneyim .• diyordu. 

Fakat kucağındaki çocuk ağlamağa 

ba~larınca, da hayatta en r.ıuhim bağ o
na bu yavru oluyordu. Onu susturmağa 
çabalıyordu. 

Zamanla, baba yeni bir proje yaptı. 
Sun kaJını çağırıp kocaya yollamağa ve 
üç senelik yeni bır konturat yapmağa 

karar ,·erdı. Fakat karısı itiraz ediyor. 
du: 

- Kadını meşru kocasının ve çocuğu
nun yanına yola .. 

- Hediye getirmek içın para lazımdl. 
Bütün gün borç aradım; dilendim. Sonra 
şehre gidip hedıye aldım. 

- Oğlum ne yapıyor? 
- Ben de onun için buraya geldim ra ! 
- Onun için mi? 
- Bütün yaz oğlumuz çok zayıfladı. 

Sonbaharda hastalandı. Bir doktor ça
ğırtıp ilaç yaptıracak param yoktu. Şim 
dı çok ağır bir halde! .. Eğer bir _şey yapa 
mazsak ölecek. Onun için geldim. Senden 
para almağa ... 
Kadının kalbi parçalandı. Fakat son. 

bahar hazinesi için böyle bir eğlence ) a
pılan bir günde nasıl ağlayabilirdi? Göz 
ya~ları gözlerinde kurudu. 

- Benim de param yok. dedi. fakat o. 
na gideyim. bakayım belki para bulu
rum. 

• • • 
1R kaç gün sonra ihtiyar adan. 

anaya sordu: 
- Size verdiğim elmas yüziik nerede? 
- Ona verdim. Rehine koyup çocuğa 

para götürsün! ... 
- Size beş dolar vermiştim. 
- Yetişmiyormuş. 

- Sizi iki ~ene daha yanımda alakoy 
mak istiyordum. Fakat, \•az geçtim. 
Çiinkü siz hep ilk kocanızı ve ilk koca 
mzı düşünüyorsunuz. 

"' • * 
K ADIN günden güne sararıyor, za. 

yıflıyordu. nunla eğleniyorlar, o
nu tahkir ediyorlardı. Fakat, o hiç bir 

a •I 1ığ :ege ba~ladı. Bazan oğlunun 
kereler ını 1.itir gihi oluyordu. Bir çok 
de\ k onu ruyac:ında ~ördü. Fakat ~ün 
1lcçe 'azıfeleri daha ehemmi\ et keshet 
2 rura1ar1 ·· h ... d ·anıanl mup cml"şmege haşla T. 

J)f'kler gibi çocuk dolu karınlarile kendi 
ekmeklerini bulmak için sokaklarda sürü 
nüyorlarl,, 

Sonbahar hazinesi gi tgidc büyüyor, 
serpiliyor, güzelleşiyor ve annesinin uze
rine pek dü~üyordu. 
Aımc inin kucağından inmek istemi)·or 

du. Babasını yadırgıyordu. Ona karşı bü 
yük bir se\'gi besler gibi görünmek, isti. 
yen ihtiyar kadına yabancı duruyordu. 

Sonbahar hazinesinin doğduğunun bi. 
rinci yıldönümünde büyük bir ziyafet 
yaptılar. Bir çok davetlilerle ev doldu. , 
Ogün hiç beklenmedik bir insan da bu 
da\'ete ~eldi. Bu, ananın kocasıydı. Hcdi 
ye de getirmişti. 

şey düşünmüyordu. Aklında hep ilk oğ 

!unun hastah&rı vardı. Ondan bir haber 
almak istiyordu. 

aber gelmiyordu. 
şeyler almak istiyordu. 

~ . . 
lcısJta, a ıhtı,·ar ortağının fe\'kalade 
kar 1} •• 

01dtığıınu öğrendi. Müsamaha· 
"''l'Un .. 

t kl)ca~ uror. fakat kiralık kadına kar 
,ı_ ının "o .. t d'"'· "k d 

B 1R akşam yemeğinde ihtiyar kadın 
hizmetçilere: 

- Sakın bir oğlan doğduğunu kimı;eye 
söylemeyiniz. derli. herkes kız bilsin de. 
çocuğa nazar değmesin. 

Ayrılacakları gün yaklaştıkça, çocuk 
sanki bunu anlar gibi, annesine biraz 
daha sanlıyordu. 

Ev sahibi onu da karşıladı; ona da ik. 
ram etti. 
Ziyafet bittiği zaman herkes gitmişti. En 
geç o sofradan kalktı. Ve Verandanın en 
gördü. Kansı sordu? 

Bir kaç dolar odunç alıp ona güzel 
şeyler almak istiyordu. Fakat yollıya. 
cak adamı yoktu. 

Bir çok kere yolun kenarına oturu
yor, kendi köylerinin j tikametinden ge 
len insanları gözetliyordu. Onu tanıyan 
biri çıksa. llk bahar hazinesi ne oldu 
diye soracaktı? 

'ili:) taki •: s er ıgı a · ·ayı a ım a· 
ı:· "r P edıyordu. 
~ hit~kaktan J::eldiği zaman en evYel 
'•d ,..,;P erfec<'k olur"\a bir hediye ge· k ıınıı •• ı. 
enrı1 llrf 11 ..... .,c>ı ..... i,·or. \.ere koca~ını 

a tııa ça~rıynr ,.e ona: "Bu 

Ba5ları ile peki dediler. Bir ay sonra 
sonbahar güne~i altında dolaştırılan ço. 
cuğun etrafını hütiin komşular sarıyor
ciu. Onu pı>k c:eyİ\·orlarrlı. Fakat ihth·ar 

Oğlunu pek çok "Cven Hsio • Ts'oi ev
\•ela karıc;ma fikrini açtı. Fakat kadın: 

- Eğer nnu c;;:ıtın almak isti~·orsan 
evvela heni öldür! dedi. 

- Diişün, hir çocuk anac:ından mah
rum olursa! 

loş bir köşe inde, kiarya verdiği karısını 
- Niçin geldiniz? 
- lstiyerek gelmedim. Fakat başka 

çarem yoktu. Onun için geldim! dedi. 
- Niçin bu kadar grç kaldın? 

TJcı·amı 11 incide 
Çeviren: Suad Derviş 

ıos 
~ 
ta, ~--------------------~~~~~.--------------------------'"itı ı ş· d' bır t · ım ı kenarlara gizlenmı:ı 
rınd aıtırn adamların üzerine atılacakla· 

an hit- .. h s· x şup e etmiyordu . 
ıgorn. ··s· 

zık k · ımon bu ihaneti için ya-
bını·n1 Çok para alamryacak. Ancak kal. 

usr· . 
di.ışiınd" une bır hançer yiyecek.,, diye 

u .. 
Simon M 

nenin h alengrin sakin hali, mcyha-
:Sıg::rn ırs~zlar yatağında bulunması 

s· u bıraz sakinleştirdi. 
lll1on: 

-ı:: 
tak Ye;dı.. Çocuğu Saon nehrine ata· 
bırakın e uzak bir yerdeki kulübeye 
d ış olına 'h . . 

IYc sora n l tımalıne ne dersin? • 
b u .. 
oigorn. 

k - İyi a
0

rna 
iltak... 'çocuğu oraya neden bıra-

"''§ın.? d . -b·. . .... · edı. 
oılır ıni . 

ltıak İt-in Yırn onu? Belki sonradan al-
13· x .. 
ıgorn titr d' 

nın kab . e ı .. Eli tekrar hançeri
zcsıne ~İtti. 

l\1aıe11g d 
- 'i r cvam etti: 

ll ahut ta b 
Unu da b 

1 
aşka bir ~ebep vardır. 

•as u rnak · b. 
h Çocuğun ölme ~uç ır şey değil.. E. 

Ut ta b' mış bulunmasıdır. Ya. 
A ız onu "l . 
nlıyors 0 mcmış farzedeceğiz 1 

taz· un değil rni> a· · · · · 1Ye el · ızım ıçın bır fa . 
hakıkat 0~" bu mesele diğerleri için bir 

l3i aeak .. 
gorn: 

-P ' eki d" 
- Peı.:· ·• ıye homurdandı .. 

•
1
• ne?. -s·· l) OZÜn" 

C\'aın et u anladığımı Föylüyorum ... 
ş· .... 

le ınıdi ha'kika · 
llgr Çocu-un .~ı Jyıce anlıyordu. Ma. 

i!trltrirıi d g olı:nediğine emindi. Di-
dır'lı 1_ e Çocuğun .. 1 d'~· 
k art isf o me ıgıne inan-

Ultibeye bıYordu. Fakat çocuğun bir 
rıokt rakıldı ~ 

ası 11ok cına varıncıya kadar 
- Şi-a· tasına nasıl uydurmuştu> 
~ ... 1 da· .. 
ita dığınt İt~~ ı .•. Mademki çocuğun 
•· ç ıerıe ol 1 ettın; dinle heni. Bir 
nd ~ Uyor :S' . 
d 'ı;ını nı" . ırdenbıre içimde ya-
lıydunı. 1' mkleketc büyük bir hasret 

e rar · 
şımaı cvalarını gör· 

.ııek. tekrar Betonda bir müddet kal. 
uı:'lk istedim. 

Bigorn: 
- Vay köftehor vay 1 Demek sende 

böyle hasretler de belırir. Doğrusu hiç 
ummazdım. 

- Vatan muhabbeti veya başka bir 
sebepten muhakkak Betona gitmem 
icap ediyordu. Oraya efendim kont dö 
Valuvanın rizasiyle gidiyordum. Şunu 
iyi dinle ve hatırında tut: indiğim o
telin karşısında Marjantin adında ih· 
tiyar bir kadın oturuyordu. Bu kadın 
kimseye gitmez, sokağa çıkmaz, hemen 
hemen hiç kimseyle konuşmazdı. Be· 
tonlu değilmiş te .. Buraya yanında bir 
adam ve bir de ÇJXUk bulunduğu hal. 
de gelip yerleşmi§. Ben oraya gitmez
den dokuz sene kadar önce adam öl
müş. Çocuk o sırada, on beş yaşında 
k3dar vardı. Ölen adamın adzm da sa· 
na az sonra söyliyeceğim. 

Bigorn bu hikayeyi büyük bir ala. 
kayla dinliyordu. Yava ça: 

- Çocuk, daha doğrusu o söylediğin 
yaştaki g<"nç nasıl bir delik;ınlrydı? 

- Bunu bilmiyorum. Çünkü kendi
sini hiç görmedim. Buna mukabil ka. 
dını, kendisini Janın annesi diye tanı· 
tan Marjantini gördüm. 

Bigorn titriyerek sordu: 
- Delikanlının adı Jan mı imiş?. 

- Evet .. Şimdi beni dinle .. Sana de-
min bahsettiğim daüssıla yok mu? irt,: 
o beni bilhassa geceleri sarıyordu. 

Gündiizleri otelden çıkmıyor. Geceleri 
efendimin işaret ettiği yerleri dolaşı • 
yordum. Beni iyice dinliyor musun?. 

- Hem sandığından daha fazla .. 
- Peki .. İşte bir gece, kiiçük hir 

~ezintiden sonra. sabahın saat il:isinc 
doğru otelime dönerl<en kar ·ıki evde 
inlemeye benzer hir ses işittim. Tam 
bu sırada evin kapısı açıldı. Beyaz bir 
hayale benzer bir şey gördiım. Once 
kaçmak istedim. Sonra bunun muave· 
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- Ne olursa olsun kalacagım ı dıye 
mırıldandı ve omleti midesine indirdi. 
Arkadan gelen börek ve tatlıy: da ayni 
şekilde... Lansölonun şüphesi, Ma
lengrin sahaveti nisbetinde artıyordu. 
Karnı doydukça şüphesi kuvvetleniyor
du .. Artık yiyecek hali kalmadığı za. 
man içinde karşısındakine itimatsızlık 
tan başka bir şey bulamadı. Dirsekle
rini masaya dayayarak sakin bir ses
le: 

- Seni dinliyorum 1 • dedi. 

Malengr: 
- Noel, bize iki bardak bal şerbeti 

getir. • diye bağırdı. 
Lansölo: 
- Mühim şeyler anlatacak galiba ı 

'diye diişündü. 

O sırada meyhanede kimseler yok
tu. Cüce bal şerbetini getirdikten son
ra çekilip gitti. Bu basık yerde şimdi 

b::ş sıralardan, içki kaplarından, Simon 
Malengrin tilki çehresinden ve Lansö. 
tonun kurt simasından başka bir şey 
göze çarpmıyordu. 

Simon Malengr, sesini yavaşlatarak: 
- Zengin olmak ister misin?. • de::ii. 
- Bu da laf mı, ben zaten zenginim. 
- Deme .. Beni hayrete diişürüyor · 

sun Lansölo 1 • 
- Şüphe mi var .. Gerçi bir şeyim 

yok amma, alınması hoşa giden her şey 
benim sayılabilir. Kesem tamtakırken, 
zengin şehirlilerin devam ettikleri ma
ll'ım mahallelerde bir iki dolaştım mı, 

t;ıma:n .. Bu bitip tükenmek bilmiyen 
bir zenginliktir. Sonra hırsızların şer. 
rinden sakınmama da ihtiyaç yok. 

- Gerçi böyle .. Fakat günah işlemiş 
olmuyor musun?. 

- Bilakis ne kadar çalarsam, cen • 
nette kendime o kadar emin bir yer te
min etmiş olurum .. 

- Nasıl şey bu böyle 0!. 
- Çaldığın paranın yansını Sen ös-

taş papasına verdikten sonra mesele 

yok .. Papas onları, kolaylıkla duaya çe· 
virebiliyor. Hele sen şimdi ruhumun 
istirahat ve selameti için edilen duala. 
rın neye vardığını bir hesap et .. Dün
yada ne yaparsam yapayım, cehennemi 
istesem bile oraya gitmeme imkan yok. 
Beni muhakkak cennete götürecekler .. 

- Doğru .. Diyelim ki ruhun için bu 
böyle .. Ya vücudun için Bigorn, onu 
da düşünmelisin. Her an dayak yemek, 
sert ve hiddetli adamların eline dü~ • 
mek felaketini bir düşün. Bunu hal:n 
de gösteriyor. Koparılan sakalına, ka
nayan kulağına, yırtılan elbiselerin~ 

bakıhrsa bu adamlardan birinin elinden 
güç kurtulmuşa benziyorsun. 

- Haklısın. Bu sabah Pre:>klerdc 
olan şeylerden haberin yok mu?. 

- Hayır! .• 
- Talebelerin muharebesini işitme-

din mi?. 
- Ben üç gündür seni aradığım için 

başka şeylerle uğraşmadım. 

- Muhterem efendin kont Valuvayı 
ne zamandanberi görmedin?. 

- tlç gündür dedim ya 1 Hem ne ya. 
pacaksın ?. 

- Doğru. Hemen bir şey yapacak 
değilim. Sen anlat bakalım. 

- Yalnız soymak istediğin adamlar
dan fenalık görmekle kalmaz, devriye. 
!er tarafından yakalanır ve darağacına 
da sürüklenebilirsin ve bu sefer en kü
çük bir merhamete rastlamadn asılır 

sın. Elbette unutmamışsındır. Monfo
kon da az kaldı ipe çekiliyordun. 

Bigorn yüzünü ekşitti: 
- Efendin cehennem zebanisi kon. 

tun sayesinde. 

- Böyle felaketlerle karşılaşmadan, 
sana rahatça kazanılabilecel: bir ser. 
vetten bahsediyorum. Artık ne şehre
miniyle. ne de devriyelerle hiç bir alış 
verişin olmıyacak .. Rahatça kazanacak, 
rahatça eğlenecek, rahatça gezecek, 
rahatça yaşayacaksın .. 
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Elektrfk Şirketi: Beyoğlu: 44801 • lstanlıul: ~4378. 
Sular: idaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 4093&. Clball: 2o:n2. Nuruosrna. 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 6077S. 
Havagazl: lstnnbul: 24378. Kadıköy: 60790. Heyo!llu: 446~2. 

Taksi Otomobili istemek için 
lleyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. K:ıdıköy ciheti: MH7. 

Dcnizyolları 
Istanbul acenteliği: 22740. Karoköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Dıındırma 
S:ılı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanyıı. 19 Karııbiga, 20 Bandırma, Gıı· 

laladan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, 18 Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mudan)·a, 20 Bandırma, Galatadan 

12, Kııradeniz, 
Cum:ırtesl Tophaneden 14, Mudanya, 20, nandırmn, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

IR. H: rtın 

HABER-

f:~ET soRt>V 
9\/A BENDE ONA 
CEVAP vERE>irv' 

Sf Y~~ı.J ••• 

Pazar 1'ophaneden 9, lmroz, 90,30 lzmlt, Gnlntadan 8,30 Mudanya, 10,30 lz. 
mir sor, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, I 

Müzeler 
Ayasorya, Roma • Bizon~. Yunan eserleri ve Çlnlll Köşk, Aı;ker1 M!lıe ve 

ıarnıçlıır, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Tilrk ve ls!A:n eserleri müzesi: Pazartesiden başka hersnn saat 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzec;f: Hergiln saat 13 den 16 ya kndar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Homnnya vnpurları: Cumnrtest gilnlerl 13 de Köstenceye; Sah gl]nlerf 18 dıt 

Pire, Beyrut, lskenderlye. 
lınlyıın vnpurlnrı: C•ıma günleri saat 10 da Pire, Brendlzl, Venedlk, 'l'rlyeste. 

Avrupa Hattı 
Slrkecı lstnsyon M!ldilrlü!!ü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avnıpadan geleni 

saat 7,25 te Sirkeciye muvasalııt eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergiln saat 8,~0 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hcrı;iln hareket eden ,ımendiferler: 
Snnt 8 de Konya, 9 de Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Snmsun, 15,M da 

F.sklsehlr, l 9,JO da Anı ara ekspresi, 20 de Adapa7llrı. 
Uu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara nıuhtelitl Pazartesi, Çarşamba 

ve Cuma gUnlerl Hnleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 

MONAKASA tt.ANLARI: s 
lnhisnrl:ır idaresinin Mu~l müstakil mficlilrlüğüne bıılth Fethiyedeki barut 

deposunda şartname ve projesi mucibince yaptırılacak tamiratla, duvar, iskele 
dıl,ııııi e,·inin inşaatı p:ıznrlık usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme yarınki 

pazartesi sünü saat 2 de idarenin Kalıataştııki levazım '\"e ınübayjat şubesinde 
y:ıpılac:ıkhr. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
• Yugoc;l:ıvyn kral naihi Prens Pola suikast teşebhüc;ünde bulunan bir komi

tecinin Pnric;tc ~npılnn mahkemesinde suçlu ilç ay hapse mııhkQm oldu . 
• Jnponvo Çin horhi için rno ı:ı:.,·:ıre ve 400 hin ac;hr <;f'\'krlli. 

ıstanbul RadyosıJ 
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el diff 
18,30 hafif müzik, Tepebaşı B e 

bahçesinden naklen,, 19,15 Nezihe ~ 
ve arkadaşları tarafından Türk nıu ) 
(Şattaraban, Rast. Sultani yegAh, Vo~. 

sıııd'" 20, saat ayarı, Gronvlç rasathane .,tf 
naklen, keman konseri, konservatıı S' 
profesörlerinden Liko Amar, Piyaııod• ı• 
bo, 20,40 hava raporu, 20,43 Omer }\ızl ot 
rafından arapça söylev, 21 saat ayarı. tf 
kestra, 21,30 KlAslk Türk musikisi,::, 

Halil ve arkadaşları tarafından, l - f s' 
feza fac;Jı, 2 - Peşrev, Dedenin, S ~ 

te: Ey kaşı keman müjşen canıına -
Dedenin, 4 - Ağır· semai: Bir dilberi ,, 
dide bir kameti mOslesna, Dedenin, J 
Şarkı: El benim için seni sarmış bil:: 
Dedenin, 6 - Şnrkı: Lerzan ediyor ,.O. 
mu çeşminıleki efzun, sahibi belli d 1" 
7 - Şarkı: Bu ey meh senin ile gideli 
Lcon II:ırçiyan, 8 - Şarkı: Bir verdi~ 
ettim temaşa, fwdenln 10 - Saz ~ 
Tnnburl Osm:ınm, 22,10 Müzik ve vs'fY"'

Tepebaşı belediye bahçesinden n~ 
22,50 son h:ıberler, ve ertesi günün pr-; 

romı, 23 saat nynn, son. 

10& DURTDAN B'OR!DAN 107 
Bigorn bir an düşündükten sonra 

sordu: 
- Sana bir şey söyliyeceğim .. Yok

sa seni kont dö Valuva mı gönderdi. 
- Hayır kendim geldim .. 
- Peki.. Beni kontun hesabına mı 

çalı~tırmak istiyorsun?. 
- Hayır ... Onun aleyhine! .. 
- Ya, demek aleyhine, kontun aley· 

hine ha!.. · 

Malengr ufak bir dürtüşten sonra 
ilave etti: 

- Yahut onun hazinesi aleyhine. 
- Pekala! Söyle .. Seninle berabe. 

rim. Kaploş 00ynuma ipi geçirirken 
karşımda güldüğünü unutacağım. Kont 
dö Valuva denilen o ifritin bir kölesi 
olduğunu unutacağım. - diye bağırdı. 

Fakat i~inde de itimatsızlığın büs
bütün arttığım kendi kendine itiraftan 
çekinmedi .. 

Simon Malengr, düşünür gibi görü· 
nüyordu. Alçaklığın, mefsedetin, şey. 
tanlığın bir aynası olan yüzünde elemli 
ve karrşrk bir hava belirmişti. 

- Sana müracaat etmemi bana Ji
yon tavsiye etti. - dedi. - Jiyon çok a. 
kıllı bir kadındır. 

- Jiyon mu? Jiyon da kim?. 
- Ha evet .. Haklısın.. Sen onu ta-

nımazsın. Jiyon bir kocakarıdır; çirkin. 
dir: fena huyludur. Fakat onun öyle 
bir hassası vardır ki bütün bu kusur • 
lan örter. 

- Ne imiş o hassası?. 
- Parayı müthiş sever .. 

Bigorn güldü: 
- Bu hepimizde bulunan bir hassa, 

ayol.. 

- Doğru ama, Jiyonun parayı sev
mesi ona, parayı nasıl ve kolaylı'kla 

tedarik edebileceğini de ilham eder. 
O geçenlerde konta büyük bir para mu
kabilinde bir hizmette bulundu. Para. 
yr aldı. Şimdi de başka bir çare arama 
peşinde .. Efendisinin ruhunu tetkik et· 

tı. Bu tetkikinden de §imdi anlataca
ğım bir plan vücula geldi. Onunla or
tağız. Eğer plan muvaffakıyetle neti. 
celenirse, Jiyon zengin olacak, ben de 
onu nikahım altına alacağım. 

- Bu İ§te benim ne hissem olacak? 
- Kazanılacak şeyi üçe ayıracağız .. 

Biri senin, biri benim, biri de Jiyonun .• 
Nasıl işine geliyor mu?. 

- Benim işime her şey gelir .. Fakat 
bana kalırsa bu mesele de sen, galiba 
efendin Şarl dö Valuvaya ihanet edi
yorsun? Malengr çorbacı? Demek·sen 
alçak, namussuz bir adamsın öyle mi?. 

- Ben ne dersen oyum. ihanet me
selesine gelince: Bana bir faydası do
kunacaksa Allaha bile ihanet ederim. 
Benim kim ve ne olduğumun ehemmi. 
yeti yok .. Zengin olmak isterim. Eme· 
lim bu. Bir kere de zengin oldum mu 
s~rma yapacaklarımı. Önce memleke
tim olan Betona gidecek ve orada rahat 
bir hayat geçireceğim. Hey! Noeli ... 
Bal şerbeti getir. 

Simonla Lansölonun ne konuştukla· 
rını aklına bile getirmiyen Noel -
Jamb - Tort uyukladığı in gibi bir yer· 
den çıktı. Ne konuştuklarına ehemmi
yet bile vermiyordu. ikigini de çok iyi 
tanıyordu. Ne adam olduklarını biliyor
du. 

Bu sebeple Simonun herhangi bir 
senyör hesabına Lansöloya bir cinayet 
teklif ettiğini pekala anlıyordu. Bu 
cinayet belki de kendi meyhanesinde 
yapılacaktı. Bu takdirde o da, işe yar· 
dım eder, hissesine düşen parayı alırdı. 

Alt tarafının ona taalluku yoktu .. 
Cüce masanın üstüne bal şerbeti ka

bım koyduktan sonra çekildi. 

Simon Malengr de sözüne devam et· 
ti: 

- Bigorn, bugün benim gördilğUm 
hizmeti evvelce kont dö Valuvanm ya· 
nında aen görürdün. O zaman yaptık • 
tarını bili yonun değil mi 7. 

- O zamanlar bir çok şeyler yaptım. 
Bazılarını unuttum bile .. 

- Evet amma, sana söylemek istedi· 
ğimi muhakkak unutmamışsındır. Ha
ni şu Dijonda geçen şey .• 

Bigorn titredi .. 
Malengr alay edici bir tavırla devam 

etti: 
- Hatırladın sanırım .. Hani şu neh

re atmıya götürdüğün çocuk .• 
- Evet nehre atmıya götürdüğüm 

~:>cuk. 

Lansölo, kont cö Valuva ile Marga
ritin, Dam dö Dramanın çocuğunu öl· 
dürmek için verdikleri emri yerine ge
tirmediğini Büridandan başka kimseye 
anlatmamıştı. Şimdi bu vak'ayı daha 
yeni olmuı gibi hayalinde kolaylıkla 

ve bütün teferrüatiyJe, takip edebili
yordu. Bir an işin hakikatini Simon 
Malengre de anlatmayı düşündü. • 

Fakat bundan vazgeçti .. 
Simonun şüpheye düştüğü ve haki

kati öı;renmek istemedigi ne malum· 
du? .. 

Bigorn yavaş bir sesle: 
- Hakkın var, - dedi. - Bu mesele 

öyle kolay kolay unutulacak şeylerden 
def,ıl.. Sanki dün olmuş gibi hatırlıyo
rum. Bir asır yaşasam bile unutamam 
b~nu. Gerçi Fransada cellat KaplOf ve 
ip yapan adamlar bulundukça benim 
yüz sen yaşamama imkan yok ya 1 Ha
ni söz olsun diye söylüyorum .. Kaploş 
olmasa da balta var .. Hatrrlryorum, Si· 
mon !Bir tarafta annesi ölürken, bir 
taraftan da ben o zavallı masumu kol
larıma alıp götürdüm... Suya attım. 
Dalgalar üstüne kapandı. O da boğulup 
gitti. 

Bigo;n öyle alaycı ve gamlı bir 
sesle anlatıyordu ki yaptığından h<ıki
katen vicdan azabı çektiği sanılabilir
di. 

Gerçi katil vak'ası doğru değildi .. 
Fakat vicdan azabı duyuy:ordu. l . ı 

Valuva ile Margaritin bu canavarca 
emrini yerine getirmek istememi~ miy• 
di?. 

Simon, Bigornun hikayesini başını 

salhyarak dinlemişti. Dişsiz ağzının k~ 
şeJerinde beliren şeytani gülüşiyle Bi· 
gornun azap ve titremesine hayret edi· 
yor gibi görünüycrdu. 

- Ya, - dedi. - Demek hakikaten öl• 
dü çocuk?. 

Bigorn içini çekti: 
- Şüphe mi var?. 
Simon Malengr, bir saniye kadar 

sustu. Sonra kolunu masanın üstünden 
uzatarak, eliyle Bigornun kolunu sıktı: 

- Mademki böyle Bigorn, - dedi. • 
Zar arı y.ck, şimdi de çocuğun ölmeıniJ 
olduğunu farzet !. . 

-26-

LANSöLONUN MESKEN[ 

Lansölo Bigorn iskemlesi üstünd• 
sıçrıyarak: 

- Acayip! - diye mmldandı. 
Simon Malengrin gülüşü, daha esr•· 

rengiz, daha itimat edilir bir şekil al· 
dı: 

- Evet, aziz dostum, Bigorn, - de· 
di - Sonradan çektiğin vicdan azabıııl 
evvelden de çektiğini, Margaritle ko~t 
dö Valuvanın emrini yerine getirmedi' 

ğini farzet ..•. 
Bigorn gene telaşla homurdandı: 
- Garip! .. 
- Dur hele .. Çocuğu nehre ataca1' 

yerde bir yere ... Mesela uzakta kulil· 
bemsi bir yere bıraktığını iarzet .• 

·ııi Bigorn m~rarmıştı. Yavaşçacık eh 

hançerine götürdü .. Hakikat, yah~~ 
hakikat sandığı şeyi açık olarak goı t 
nün önünde tecessüm etmi§tİ. ı<0~ 
Valuva oğlunun nehre atılmadığını 1"• 

liyordu. Bunu nasıl öğrenmişti. Bu "'"' 
sele kendisini o kadar alakalandırııı'; 
yordu. Bunu öğrendikten sonra .adı 
adamı Simonu göndererek kendiıiııİ #' 
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,./±iir.üşlec: 
&ktkt asabiyet 

IDe tercaye 
&t "0kfıanh~ını 
&roştarmıyaDlm 

Yaıiin: Dr. R. ADASAL 
ıanıan k < Ba.e tarafı 5 incide) 
Pİ:ı,i:z ~~an kavgalara her gün ve he· 
kendi!~· ıt oluyoruz. İki taraftan da 

rıne si . l' . 
Çoğu nır ılık izafe edenlerin 

nda 'kö •. . 
doğrud tu bır huy aramak daha 
tın, h Ur, Talebe ııfatile hocalanmı-

oca sır . 
itada. atıyle talebemizin ve ar • 
L_ :r ltfatiy} 
qlbıcrin· k e de hazan dostlarımızın 
ki kcnd· ı . ırdığımız vakit muhakkak 
1 ıınız· d . 
llYoru:ı:, 1 aıma haklı ve asabi bu-

llir Çok 
lar ara evlerde her akşam kan koca-
b sında k 
;ıİ'lnın b' opan ve bazan da nazlı 

Şeh!rcfe, Röportajlar 

Bir ada 
dönüşü .. 

Yazan: Süheyla Şetik 
( Ba§ tarafı 5 incide) 

rinde muazzam bir apartımanı, birkaç o
tomobili, mUteaddid hizmetçi ve ugağt 

emrine hazır buldu ... Mes'ut olmak için 
hiçbir şey eksik değildi... 

GUnUn birinde, muazzam bir skandal 
patlak vermekte gecikmedi: kansından 
aUphe eden meghur mUtehassıs, onu giz-

lice taklb elmf§, Beyoğlunun §jlpheli bir 

sokafmda, gUpheli bir apartımana girdi· 

ğinl görmilş. Kısa bir sorup soruşturma, 
hidi.senln korkunç lçyUzünü öğrenmesi

ne yetmig ... ve, kanunun eliyle, bir bas-
!tadar ır buhranla yere ıerilmeıine 
oı Yaran bü U 

ı kın vermiş. Dostuyla kucak kucağa yaka 
ıarak ,, t n fırtınalan istisnasız 

b asabiy t, . 
e&abına b' e • ıle tavsif etmek ilim 
}.{a 

1 
ır haksızlıktır. 

' aı ki rü 1 1nda et ya arımız, ameliyat esna· 
1 ı: er)e 11~u gibi baz uyutma veya içki sarhoş-
~içları 1 tatcşşuuri haller bir çok 
hatı1tı t ç~pla'klıklariyle aşikare vuran 

erbıye '"J .. • 
'n c}ı 0 çulerı ise, ikide birde 

~bin~Inıniyetsiz sebeplerle herkesin 
lırllı b'\'eya §ercfini kıran bağırıp ça· bu ır Çok . , 

.. bU ınsanların asabiyetleri 

~İtıaenaı den birer terbiye ölçüsüdür. 
0lan aıa~!~ hakiki hastalardan ibaret 

htı bir s~ı~&a~l~rı hekimlere, asabi
~ bu fena h gıbı. kullanan diğerlerini 
1ll Ct?nek Uylanyle terbiyecilere tes· 

ten başka çare yoktur. 

Rasim ADASAL 

ladığı kansından derhal a)Tilmış ... 

Şimdiye kadar susan d/3rdUncU genç 

kız, bu iki hA.dlsenin de pUf tarafını ya

kalıyacak kadar nüfuzu nazar sahibi ... 
Bayan Muazzeze sordu: 

- "Ç •.. " deki içtimai mevkii yUksek 

zatla karısının arasındaki yq farkını 

söyler misin gekerim ? ... 

- Ha ... evet. Zannederim ki erkek 

elli beşini geçkindir ... kadın 25 den hiç 
fazla değil ..• 

Balrengi triko blfızlu delişmen arka· 
daşına ddndU: 

- Şu senin m~hur mütehassısın kaç 
yaşındaydı acaba? 

- O sağlam altmışındadır ..• 
- Ya k~nsı? 
- Biz akran ... 

GilldU ve şöyle konuştu: 

HIKAVR 

Bir kadın 

kiralanıyor 
Çin hlkaycal: 

lB•t tanlı 9 uncuda) 
Geceleri bağırarak uykudan uyanıyor 

yanında yatan çocuğunu da uyandırı

yordu. O zaman ihtiyar adam; 
- Ne oldunuz? Fena bir rüya mı 

gördünüz? diye soruyordu. 
- Evet, önümde açık bir mezar gör

düm. 

• • • 
K IŞ bitmişti. Çocuk memeden ke-

silmiştL Nihayet çocUkla ananın 
blrihlrJcrinden ebedlyyen ayrılacağı gUn 
tesblt edildi. O gUn ahçı Vang evin ha
nımmn sordu: 

- Sedyecilere haber ve.ı:-e:>im mi? 
İhtiyar kadın: 

- Yaya gitsin, diye cevab verdi, ko. 
casının açlıktan ölen bir herif olduğunu 
biliyorum. Onu bu kadar 11unartmak doğ
ru değil! .. 

O sabah genç ann oğlunu giydirirken 
ihtiyar adam içeri girdi. Mükedder bir 
hali vardı. Kadının eline iki dolar sık13-
tırdı. O bu parayı cebine koydu. Çocu
ğunu öpUyor ve kulağına "biribirimizden 
ayrılıyoruz biriciğim, diyordu, (anne) 
sana kat'§ı çok iyi olacak. Onu çok sev, 
beni düşünme, beni unut!., 

Bu aralık ihtiyar kadın da odaya gir
di. 

- Çocuğu bana ver. Sen giderken ağ
lamasın! dedi. Fakat çocuk sanki ana
sından ayrılacağını pek iyi anlamış gibi 
onu bırakmak istemiyor, minimini elle
riyle ihtiyar kadının yUzUne vuruyordu. 
İhtiyar kadın: 

- --· - .. - ------· -- ----

SiRKECı istasyon AiLE BAHÇESiNDE' 
ULUSAL MÜZİK: Her akşam ıaat 18,5 da icrayı ahenk etmektedir. 1 

İçki mezeyle olup gayet ehvendir 
......... 1 ............................. ... 

Devlet Demırgolları ve Limonları işlPtme 
· Umum idaresi ilô.n}arı , 

Muhammen bedeli 1398 lira olan 62 adet gömme yangın msuluğu (hidrant) 
ile 22 adet gömme yangın musluğu (hid rant) kutusu 28.7.1938 perşembe günü sa
at 10,30 da Haydarpaşada gar binası için deki satmalma komisyonu tarafından açık 
ek~ilt.me ile satın alınacaktır. 

Bu i~ girmek isti)·enlerin kanunun ta }in ettiği vesaik ve 104 lira 85 kuruşluk 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat.. 
lan Jaztmdrr. 

Bu i~ ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa
rasız olarak dağıtılmaktadır. (4370) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

77 Ağustos 938 dedir. 

50.000 Liradır. 

4. üncü keşide 

Büyük ikramiye 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000) liralık iki :ıdet mUkMat vardır ... 

t • . - . • ' • 

,·-~ ·.'· l•tanbul ·Belediyesi ilanları . 
Kullanılmış halıların fcnnt tathiratınm ne suretle yapılacağına dair 3 maddeden 

ibaret olan sıhht şerait a§ağıya yazılmıştır. llAn olunur. 
ı - Her türlü kullanılmış halılar, tep hirhanelerde dezenfekte edilerek mühUr-

- Siz de dikkat ediyorsunuz ya, biri 

yüksek içtlmat mevkiine ve bol kazan

cına; diğeri şöhretine ve servetine gü

venen bu iki bunak, lılr ailenin sadece 

maddi refaha dayanarak ynıııyabilece -

ğinl :zannetmek hatasına düıımÜ§ler, 

kendilerinin Uçte bir yaşında kızlan C§ 
seçmişlerdir ... 

- Kahvaltı edinceye kadar bari se- lenmiş olarak alınıp, satılacaktır. 
nlnle kalsın! dedi. Dezenfekte edilmemi§ veyahut üzerin de buna dair mührü bulunmıyan kullanıl-

Çifter çifter otomobiller, uşaklar ... 

MUteneV\i yemeklerle dolu zengin sof

ralar ... Lüks apartımanlar ... Fakat, genç 

kızm bir de "fiziyoloji" sini düşünmek 

lümn değil miydi? "Cinst lhtlyac., m ye. 

mek içmekten daha kuvvetli bir ihtiyaç 

olduğunu hatırlamak lcab etmez miyid? 

Onlar, anlaşılıyor ki, takındıkları boy. 

nuzlan bilerek takınıyorlar. 

nu çeşit "boynuzlu koca'' tipini orta
dan kaldırmak için kanunun müdahale
sini tstomek yerinde bir harekettir. 

Genç kızı "düşmek" tf'n korumak, bu 

ga}Titabii ailenin lçtlmni hayatta kötU 

bir örnek olmasının önüne geçmek ge
rektir ... 

SUzgün bakışlı Muazzez, gözlerini kı

.sarak fıkırdıyor: 

- Annelerimizin bir sözü vardll': "Da
\"Ul bile dengi dengine, dengi dengine di
ye ses çıkarır,, derler ... 

• • • 
Vapurumuz köprUye yanaşıyor ... Ya

nımdaki genç kızlar, münakaşalarına ay. 
nl hararetle devam ediyorlar ... Vapurun 
arka tarafında, tA BUyükadadanberi ça. 

tal sesiyle rumca ı:arkılar haykıran gra. 

mofon da, baş taraftaki klarlnet de ar-
tık susmuş bulunuyorlar ... 

Çıkarken, balrengl bluzlu genç kız, 

sUzglln bakışlı Muazzezin kolunu muşta-

lıyor, gözlerini kendilerinden ayırmıyan 

Ahçı Vang ona: 

- Çok zayıfladınız. Haftalardanbcri 
bir şey yemJyorsunuz. On mil yol yürü. 
yeceksiniz. Biraz pirinç yeyinlz! 

Diyordu. 

GUneş epey yükselmiştL Güzel bir 
gUndü. Sonbahar hazinesi anasından hft.

Jfı ayrılmak istemiyordu. İhtiyar kadm 
çocuğu zorla anasının kollarından aldı. 

Çocuk ayaklariylo karnına vuruyor, kU-
çUk elleriyle saçlarını çekiyor ve ağlı -
yordu. 

Ana: 

- Ne olur? dedi. Müsaade ediniz de 

öğle yemeğinden sonra gide.)im! .• 
İhtiyar kadın hiddetle: 

- Haydi, dedi, bir an evvel. defolu

nuz, esasen burada lüzumundan fazla 
kaldınız. 

Biraz sonra çıkınını koltuğunun altı

na almış olan kadın kapıdan çıkarken 

çocuğunun hli.IA bağıra bağıra ağladığını 
duyuyordu. 

• • • 
V OLDA rasgeldiği bir ihtiyara ne

rede olduğunu sordu. 

Daha gideceği yere beş mil vardı. Ya

rı yoldaydı. Ayaklarının dermanı kesil • 
miv olan kadın: 

- Aman amca, dedi, ilerden köyden 
bana bir sedye yollayınız. YUrUyecek 
halim kalmadı. 

- Hasta mısınız? 
- Evet ... 

Ve genç kadın orada oturup sedyeyi 
bekledi. 

• • • 
O gün akşam Ustu 'köy~ sedye için-

• de, yUzU sogun, zayıf, hasta ve 

orta ya.~lı bir kadın getirdiler. Çocuklar 
şık, ihtiyar donjuanı göstererek fıkırdı- sedyenin yanında koşuşuyorlardı. 
yor: 

Adalardan dedik Allah henıcn 11es \•erdi 
Illzc bir ya$1ıca eli ı:;özlU prens verdi! 

St HE\'LA ŞEFİK 

Sedyeden indi. Bir çocuk, evin kapısı 

önlindôkl bir direğe yaslanm13 onu sey. 

rediyordu. Bu çocuğun saçları taranma
mıştı. Üstllnde paçı.. .-ralar vardı. 

Ananın gözü onun Ustünde durdu. Bu 
üç sone evvel bıraktığından pek az da-

ha büyümüş olan oğluydu. Ana hıçkıra
rak: 

- Yavrum, yavrum, İlkbahar hazine
si! diye bağırdı. 

• 
Öteki ı;ocuklo.r şaşırdılar. llkbahar 

hazinesi korktu ve koı:arak babasını bul
mak için eve girdi. 

Uzun müddet kadın kirli ve kııranlık 

odada sessiz, sessiz oturdu. Kocaslyle 
bir söz konuşmadılar. Gün battığı zaman 

mış halıların alım ve satımı ya.sakbr. 
2 - Evvelden mübayaa edilmiş olarak dilkkfı.n veyahut depolarında dezenfekte 

edilmemi~ olan kullanılmış halı bulunan halıcılar bu emrin kendilerine tebllğ ve ga. 
zetelerle ntmmdan itıöaren nihayet 6 ay zarfında mevcut bUtun kullanılmıe halıla
nru dezenfekte ettirerek Uzerlerine tephirhanenln kut'§un mUhrUnU vurdurmağa 

mecburdurlar. 

3 - DUkk1\n veyahut depolarmda bu milddet nihayetinde dezenfekte edil
memiş voya mUhUrs!lz olarak kullanılm.ıı halı bulunduran veya satanlar hakkmda 
hıfzıssıhha kanununun 85 inci maddesine aykın hareket cUrmUnden dolayı kanuni 
takibatta bulunulacaktır. (B) (4583) 

Nafıa Vekaletinden 
Vllksek mühendis ve fen memurlarına 

Yüksek mUhendls ve fen mekteplerlnd en mezun olup da kanun~n mUkellef bu
lundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel her ne suretle oluna olsun vazife
lerini terketmiı olanlarla bu hizmetlerini yapmak için &imdiye kadar müracaat et
memiş veya bu husuatakl davete icabet e tmenıi§ yahut vekD.letçe istenilen tazmi
natı vermemiş veya ikametgAhlan meçhul kalmış olan yüksek mUhendis ve fen me
murları 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hilkmUnc tevfikan 1 Ağustos 938 
den itibaren Uç ay içinde yani teşrinlevel 938 gayesine kadar nafi& veklleUne mU
racaatla kanuni mUkellefiyetıerlnl ifa etmeleri lüzumu aksi takdirde mezl:flr 3467 
sayılı kanunun hUkUmlerl haklarında tatb lk edileceğinden alAkadarlı:.nn bllha11a 
4 Uncu 5 inci ve 6 mcı maddelerdeki müeyyideler Uzerlne nazarı dikkatleri celbolu-
nur. (2452) (4509) 

ba§ını kaldırdı ve kansına: • l••••••••••••••••ı 
- Akpm yemeğini hazırlasan iyi e- IOOIKTOR 

dersin! del. j 
Ana, bUyUk bir gayretle yerinden kal

karak ocağa doğru gitti ve sonra: 
- Pirinç torbası bog ! dedl 
- Zenginlerin evinde oturduğun bel-

li ... Bizde pirinç torbada değil sigara ku
tusunun içinde bulunur. 

O akşam baba oğluna: 
- İlkbahar hazinesl, bu gece annenle 

uyuyacaksın. 

Dedi. Çocuk ağlamağa başladı. Annesi 
ona yakla§tı. Okşamak için elini uzattı. 
Çocuk kaçtı. Babası: 

- Ok3anmayı unuttun, sana iyi bir kö
tek llzmı ki memnun olasın! dedi. 

O geec ana dar ve yağlı yataklığın 

Ustünde oğlunun yanında uzanmış yatı. 
yordu. Gözleri açıktı. Uyuyamıyordu. 

Garib bir sersemlik içinde yanında ya
t.an çocuğu Sonbahar hazinesi zannedi
yordu. Çocuklarını birlblrlne kanıtın -
yordu. Ve bu hi.ııle kolunu uzattı. Hafif 
hafif horlıyan çocuk anasına doğru dön. 
dil. İnsiyaki bir hareketle onun göğsüne 
sokuldu. 

ÖIUm gibi uzun sessiz, soğuk gece, 
bitmez tükenmez bir ağırlıkla, köyUn 
yollannda sUrilnUyor, sürünüyordu ... 

Çeviren: Suad Derviı 

Necattln Ataaagun 
Her gllo ubablan aelr:b buçufı 

akıamlan 17 den 20 ye kadu 1.lle 
U tayyare apartmanlın lkhıct daire 

17 numarada baıt&.lamu kabuJ edeı. 
Cumuteaf &Unleri 14 den 20 ye b 
dar baatalaruu parıı~ ı, Ku.nuı, Hı 

ber okuyucularım dalrupon mub· 
hılirırt" '""ııvrrır edrr r ., .. , · ?:~tıfl'.( 

......................... 
lloktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Miltehussısı 

Pazardan baıka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
İstanbuda 'Divanyound3 (104) nu
maralı hususi kabineınje bastalamu 
kabul der. Sah, cumartesi ıUnleri 

sabah "9,5 - 12,. eaatleri hakiki 
fukaraya mahıuıtur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

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



Yarının büyük 
-

sanayı _şe 
j 

Karabük Türkiyenin yarınlci büyük sanayi 
şehridir.Önümüzdeki senenin temmuz yahut v 
ğustos ayında açılış ve çalışış resmini yapaca
ğımz bu fabrikanın yakınında bugün yeni biı 
şehir doğmaktadır. Şehrin planını Prost yap
mışsa da henüz tatbika başlanmamıştır. Profi l 
demirlerin hemen hepsini imal edecek olan bu 

fahrilca senede 350 bin ton cevher. 450 bin 
ton kömür kullanarak senede 180 bin ton de
'llir ve çelik imal edebilecek bir kudrettedir. 
:;ünde dört bine yakın amele, usta, mütehas· 
ns, mühendis çalıştıracaktır. Demir cevheri, 
kömür ve kireç taşı olara k günde 375 ton mal
zemeye ihtiyaç gösteren Karabük fabrikamı-.. 

l\urlarma istasyonu 
Altın, s:ığdn ve solıl:ıki reshn ler kö_ 

m ur işlelnıesi idarelerinin nıilştcrcken 
vücudu gelinlikleri lnlıli siyc istasyon 
merkezinin küş:ıt resmine niltir. S:ığ 
ılaki, vekil, kü~n t rı•sminrlc lıulunnrtl:ır. 

ıl:ın I J:ıvz:ı ıniidiirii Cem:ıl Ziilııliinii n 
n utkun u dinlc<liklcrlııi, sol ı l:ık i g:ız 

m:ıskclrrini t:ıknı15 lmrt:ırm:ı cfrııclın ı 

göc;fprnwl;tr-ılır. nıı •ııı•rl:1'7ln nıtıh lı•llf 

m e\•ki l rrılı• sıılll'IPri ılı• rnr\'f'lllltır. O. 
tnı ftl\ rt hin lir:ıyn nı:ı l otmuş nsrl hir 
kurıarrııo istasyonudur. 

' ' '; 

ara 

zın ne muazzam bir eser olduğunu izaha fiİ" 
zum yoktur. 

Resmimiz fabrikanın umumi manzarasıııJ 
ve inşaatın ne kadar ilerlediğini aşağıdaki ~~ 
simler de fabrikadan bazı parçalar ve vek• 
mizle birlikte t et kik seyahatinde bulunan ıe-l 
vatı göstermektedir • 


