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·ıçin a ınan tedbir er G=-O:ı~e~~~:~~;u-a 
nedir? 

Ve ne:er o.mahdır ? • 

~ ~uha •1~tisat vekili Şallir [(csebir. bir kömi1r kazmacisile göriişiirken 
ş """•izin Zonguldak tetkikl"i ne dai, ikinei ynzm 12 inei ••yfadad''" 

a:~i akdenizdeki devletlerden 

, Dostluğu Türk iye 
~adar kıymetli olanı 

yoktur,, 

Tiirkiye:ye ta1ısis ctti~i sayfalarda çıkan resimlerden: "lla-
lııg;ı runJen ve yaşmal~tan kurtıtla11 kızlar,. 
~ ilce h 

ı.tıc af talık "S . 
1'14,lq Poıı0 ile fır,, mecmuası bu. 
ro~ Ytye ;ı. · llelen so11 niishasında 

te . "' sıı Yf ~1'1 !111ıle1ı asım ayırmıştır. IJir-
• <l bith e berab . 
1{Q1 assa T .. er ncşredılen bir ya-

eı 01 Urk 1 .1. 
ll11'1takt • ngı ız doslluğunµ 

adır: 

"Sahillerini Akdenizin yaladığı küçük 
memleketlerden, dostluğu lngiltcreyc 
Tlirkiye katlar kıymetli olanı yoktur. 

! kenderundaki son hadiseler Türkiye. 
nin şark havzasında işgal ettiği mcvkie 

Deuamı 12 incidı 

l:iiiyük ı rkların menfaatine 
ça lışacak küçiik ı rk lar vaı nıı ş 

İtalyada ırkçılık siyasetinin tatbiki, 
"Cornale d'İtalia" <la çıkan bir yazı i
le :rnn edilmiş. bulunuyor • 

"Bıitiş Yunayted Pres" in bildirdi· 
ğine göre, ırkçılık siyaseti hakkında ha 
zırlanan kanun başlıca şu esasları ihti· 
va etmekte.clir: 

1 - DUnyada hti)l':.ik ve küçük ırk· 
tar vardır. Ve küçük ırklar büyük ırk· 
ların menfaatlerine hizmet cdcr~er. 

2 - İtalyan milleti ve medeniyeti a
ridir. 

3 - Yahudiler İtalyan ırkından de
ğildirler. 

4 - İtalyan ırkının vücud ve ruh 
vasıflarının muhafaza edilır.esi lazım

dır. Bunun için de İtalyanın ırkçılık si 
yasetini kabul etmesi lazımdır. 

Profesörlerin söylediğine göre, !
talyada ırkçılık siyaseti felsefe ve din 
bakımından tatbik edilecek değildir. f. 
talyan ırkçılığı Almanya.:aki ırkçılığın 
İtalyada tatbiki de demek değildir. Mak 
sat İtalyanlara ırklarının üstün oldu
ğunu öğretmektir. 

'' Faşist taar
ruzlarının 

kurbanları 
" lngllte rede ayinlerle 

tebcil ediliyor 
Londra, 18 (A.A.) - Dün Lon'dra· 

nın şimalinde kain Sen - Kleman kili
sesinde rahip Hevlet Conson tarafın • 
Jan "ispanya, Habcşi:;tan ve Çindc: 
Faşist taarruzuna kurban gitmiş olan -
!ar,, ın hatıralarını tebcil için bir ayin 
icra edilmi~tir. Kilisenin. etrafına yüz
lerce kişi toplanmıştı. Rahip Conson, 
kiliseye girerken ve kiliseden çıkar

ken bu halk arasından bazı kimseler 
tarafıntlan yuhaya tutulmuştur. 

Kilise yakınında bir meting akdet • 
fne teşebbüsünde bulunan Faşist grup
ları zabıta tarafından dağıtılmıştır. 

Sen - Kleman papası, diğer 500 An. 
glikan rahibinin kendisine imtisal ve 
bu kabil ayinler icra etmeğe karar ver 
miş <:lduklarını söylemiştir. 

Ahlaksız bir 
adam 

tJ ir ~ocuk tarafından 
yaralandı 

Dün gece saat 2,45 de ~lercanda birci. 
nayel olmu~tur. 

\'alide hanında ikinci katta oturan 
seyyar satıcı Sıvash Şükrü saat 12 de 
~ Devamı 12 incidı 

işga l edilen arazinin kendilerine 
ait olduğunu söy llyen 

Sovyet hükUmeti 
• • • 

JiFoo4&s e rını gerı 

k,~· iyor c ... 
Japonya bunu "müsamaha 
edilemez bir tahrik ,, telakki 

etmektedir 
Tokyo, 17 (A.A.) - Moskovadnr.. 

alınan haberlere göre, So\·yet Rus- .. 
yanın Sovyet kıtaatını 12 Temmuz
da işgal edilmiş olan huduttaki te
pelerden geri almaktan imtina ede
ceği söylenmektedir. 

Bu imtinanın Tokyo hükumeti ta
rnfıudnn "Müsaınahn edilemez 'bir 
tahrik,. teH\kkl edileceği rh·ayet o
lunmaktadır. Bütün Japon kuvvet
lerinin Hankeu'ya doğru bir yUrU

yUş icrası mnksacUyJo tnhşld edil
miş olduğu bl r sırada Sovyetlerln 
meydan okumalarını Japonyanın •'"l#tlllll'llll 

kabul etmesinin pek fena bir zama 
na tesadüf etmiş olduğu umumiyet
le beyan edilmektedir. 

Osani gazetesi, hAcllse yakınında
! ki fırkadan fazla Sovyet askerinin 

~ Devamı 4 üncüde Sovyet marcşalı Bliilıer 

------------
"Sus,, vapuru bu sa
bah limanımıza geldi 

Mersin hattı vapurlarında 
·' Etrüsk,, ün müretteba~ı 

• 

·-~,-....__.... -
"Sus., ııapuru limammzıla (bu r•apur Trak'w eşidir). 

razı~ı 4 ihıriido 

Alman Hava Nazırı 

Göringe Fra ocular 
• 

nışan ver 
Cumhuriyetçiler, Frankocuların 
Aiman tayyarelerinden i isini 

düşürdüler or. Yazı.sı 4 üncüde 
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:/{,adisetu, likictec 
Kardeş sevgisi 

Yazan: Nizamettin Naziı 
Benim bir çok talisizliklerim oldu. Ha

~·atımm sayısız senelerini kardeşlerimle 
ayni çatı altında geçirememiş olmam, 
bunların ba~mda gelir. 

Kardeş hasreti nedir bilir misiniz? 
Çckmiyen bilemez şüphesiz.. Ve sizin 
bunu bilemiyenler, bunun acısını tatma. 
mı5 olanlar arasında bulunmanızı temen 

ni ederim. Fakat bir de bunu anlamıyan 
lar vardır ki onlar arasında bulunmanızı 
asla temenni etmem. Bulunuyorsanız ac.ı 
nm size. 
Kardeş. 

Ayni kandan insan demektir. "lki in
san değil iki kardeş bile birıbirine ben
zemez,, diyen kadar büyük yalancı ol
maz. 

Kard~. 

l\tutlaka ayni huydan insan demek. 
tir. Yanyana duran iki kardeşi gösterip 
"bunlar ayni anadan ayni babadan ama 
ikisinin arasında dağlar kadar fark var,, 

diyene inanmayınız, o bir sahtek5rdır. 
Aldıkları terbiye biribirine ne derece ay· 
km olursa olsun. Tahsil seviyeleri ara. 

sında ne büyük farklar bulunursa bu
lunsun ve taliin takdir ettiği hayat ~art. 
lan biribirine ne derece zıt olursa olsun. 

• • • 
' Ben kardeşlerimi severim. Her şeyden 

üstün olarak. Bunun için sanıyordum ki 
herkes de trpkı benim gibidir. Ve bu 

mevıu üstünde asla münakaşayı kabul 
etmezdim. Rastladığım dosta eweliı. 

kardeşinin sıhhatini sorardım. Umardım 

ki bu sual onu çok memnun eder. Meğer 
ara sıra yanıldığım da oluyormuş. Bu
nu, iki gün evvel anladım. 

Bir dostum vardır. On beş yıl önce, 
az gelirli ve küçücük atölyesinde karde
şile bırlikte çalışırdı. Kardeşi güler yüz. 
lü, temiz ruhlu bir insandrr. İkisile de 
ayn ayn doH olmanın hazzmı tatmıştım. 

Sonra yıllar geçti. Küçük atölye büyüdü. 

Az gelirli arkadaşım çok gelirli adam ol. 
du. Iş s:ıatlerimiz biribirine uymadığı i· 
çin onu göremiyordum. Yalnız ara Sıra 
kardeşine rastlıyor ve soruyordum: 

- Nasıl ağabeyin? 

- Ç-Ok iyi. 

- SelAm söyle benden. Gözlerinden 
öptüğümü de söylcmeği unutma. 

Gülümser. Başını "peki,, der gibi sallar 
ve benden aynlırdı. Onları eskisi gibi bir 
likte yaşar sanarak sevinirdim. Ne acı 
acı aldamyonnuc;um ! Bunu ancak bir iki 
hafta evvel ö~rendim. Zenginleşen kardeş 
atölyesinin genişlemesinde hiç şüphesiz 
büyük yardımları dokunmuş olan karde
şini, bir gün koğuvenniş ve tam yedi yıl 
evinin semtine uğratmamış. 

Bir gün kendisine tesadüf edip sor-
dum: 

- Ali nasıl? 
- Gene yanıma aldım. 

- Evvelce niçin işinden çıkannıştın. 

- Serseri .. 
- O serseri değildir. Ben kendisini iyi 

tanmm. Hem se~eri de olsa gene kardeş 
değil mi? Her zaman yanında hulundur. 
mağa mecbursun. Çok kazanıyorsun. Bu 
parayı kime yedireceksin? 

- Öldüğüm zaman çocuklarım yerler .. 
- Hayatta bir kısmını da kardeşin ye-

se kıyamet mi kopar? 

- Çocuklarım benim kanımdan, ca. 
nımdan kopmu~lardır. Onlara feda ol
sun. Ama kardeş.. Olsa da olur olmasa 
da. 

Hiç cevap vennedimMuhavereyi uzat 
madun. Kardeşin mana mı 38 yılda öğ· 
renememiş olan eski dostumdan korktum. 
Uzakla~tım. 

Kolera 
!Hl n ıro<dl ns~aıncıa 

paınD~e 
se~<e!P> cD<dlu 

Şehirler den ka~an insanlar 
ormanlara sığınıyor 

Hindistanda kolera salgını bütün 
tiddeti ile devam etmektcl:iir. Bugün 
yüzlerce köy ve şehir balkı hemen ta
mamiyle koleraya tutulmuştur. Has. 
talıktan kendini kurtarmış olanlar da 
bulundukları yerlerden kaçmağa ve 
ormanlarda yaşamaya başlamışlardır. 

Bir çok yırtıcı hayvanların, yılanların 
ve ayıların bulunduğu ormanlar, insan
ların yaşaıdığı yerlere nisbetle daha az 
tehlikeli bir hal almıştır. 

Bu panik, bir taraftan henüz hasta· 
lığa tutulmıyanları kurtarırken, diğer 

taraftan salgının daha fazlalaşmasına 

sebep olmaktar:ır. Çünkü evler boşal -
dıkça hastalara bakacak kimse kalmı -
yer, zavallı koleralıl:ır kendi kendileri
ne ölüme mahkum oluyorlar. 

İngiliz hükumetinin yardımları da 
bu cihetten semere vermemektedir. 
Çünkü ilaç ve doktor gönderilse bile 
hiç bir Hindli, hastanın yanına yaklaş
mak istemiycr. 

Bu hal çok feci hadiselere sebep ol. 
maktadır. Bir Hindli ailesinde, ana, ba· 
ba ve çocuklar çok acıklı bir şekilde 

ölmüşlerdir. Hastalığa evvelfi erkek 
tutulmuş ve günlerce ilaçsız, C.oktorsuz 
çırpındıktan sonra ölmüştür. Kadın ve 
üç çocuğu adamı gömecek halde bile 
değillerdir. Evin içinde kckan bu ccse~ 
diğerlerine de hastalığı :t~ılıyor ve 
ertesi gün çocukların anaları da kole· 
radan yatıyor. 

üç çocuk, l:en!:lilerine bile bakamıya
cak kadar küçüktür. Zavallı kadın, so· 

cuklarımn göz yaşları arasında ölüyor. 
Bir hafta sonra eve gelen doktor ço· 

cukları da açlıktan ölmüş olarak bul -
muştur. 

Bu, Hindistanın büyük b ir mıntaka. 
sını mezarhğa çeviren salgının binlerce 
feci sahnesinden ancak biridir. 

--<>-

Milyoner kadın 
navadan vaz~eçtl ve 

kocasile lllurışlı 
Barbara Hutton - Kont Reventlov 

davası beklenilmıyen bir şe'kilde ve bir· 
den bire kapanmıştır: Eski karı koca 
sulh olmuşlar ve davadan vazgeçmiş· 

lerdir. 
Kontes ve milyoner kadının vazge; . 

tiği şey eski k~asının, çocuğunu kaçır· 

mak istemiş olmakla cezalandırılma-;ı 

hususunda'ki taleb'dir. Fakat, kont, 
eski karısı ile resmen barışarak 1 mil• 
yon İngiliz lirasından vazgeçmiştir. 

Kont Reventlov kendisine ancak bu 
kadar bir para verildiği takdirde sulh 
olacağını ve gene çocuğunu görmek 
isteyeceğini söylemişti. 

Bugün bulunan hal suretine göre 
kont boşanmak için bulunduğu bu tek
lifi geri almıştır .. Kontes de onu dava
~an vazgeçmiştir. Yalnız, kilçük Len
sin babası, .cğlunu gene görmek istiyor. 
Bunun için kontesin müsaade vereceği· 

zannediliyor. Kont Reventlov çocuğu. 
nu görmek ümidi ile bir kaç gün daha 
Londrada kalacaktır. 

Diğer taraftan, Kont Danimarkalı -
dır ve Barbara Huttonla Danimarka 
kanunlarına göre evlenmişler, kadın d:ı 
kocasının tabiiyetine geçmiştir. Bu 
memleketin kanunlarında bir hliküm 
varı:iır: Erkek kansının servetine kıs· 

men iştirak eder. Onun için kon diyor 
ki: 

''Ben zaten boşanmak istesem karım 
bana l mily.cn lngiliz lirası verecektir. 
Binaenaleyh, boşanmak için istediğim 
para benim ileri sürdüğüm hususi bir 
şart, resmi bir mecburiyettir. Bu hak
kımdan vazgeçiyorum, buna mukabH 
de oğlumu görmek istiyorum. ,, 

Hakikaten, kontun, bu parayı alıp 

resmen boşanınca eski karısının oğ

lunu ona hiç göstermiyeceğini düşüne
rek barışmak istediği zannediliyor. Di
ğer taraftan, konta ı milyon İngiliz 

/HARF.R - 'Aliıuıı"' ~-

1 üyler Ürpertici bir sfalistik 

Her yll 50 bin genç kız 
fuhşa sürükleniyor 
Beyaz esir tü ccarlaıraınuın lkur
dlYlğu lb>Dınlb>Dr 'tuzaktaını ~Drrkaço 
Milletlerarası Kadın :airliği, bu haf- Beyaz esir ticaretinin merkezi bil· 

ta ingilterede Edinburgda toplanmış· hassa Cenubi Amerikadır. Gafil avla-
tır. Toplantıda görüşülen ve üzerinde 
fazla durulan meselelerin baJında "Be
yaz esir,, ticareti gelmektedir. 

Bilhassa, Fransız kadınlarının mü· 
messili madam Lcgra Salko genç kız
ların fena yola nasıl sürüklendiklerini 
ve nasıl kandırıldıkları hak~nda bir 
rapor okumuş ve çok dikkate şayan ra
kamlar vermiştir: 

Her sene dünyada 50.000 genç kız 

gizli teşekkiıller tarafından kaçırılmak. 
ta ve başka memleketlere sevkedilerek 
fuhşa atılmaktadır. Yalnız Fransada 
bir sene içinde yüzlerce kız, çok yüksek 
para vaadi ile kandırılmış ve beyaz esir 
ti<:aretine kurban gitmiştir. 

Madam, Legran Salko, beyaz esir 
tüccarlarının nasıl çalıştıkları hakkın

da da mühim malümat vermiştir. Bu 
gizli teşekküllerin adamları bilhassa 
fabrikalarda, hastahanelerde, veya di· 
diğer iş müesseselerinde çalışmakta-dır. 
Eı.:rc:larda'ki kızlar bunların kapanına 

düşerek fuhşa sürüklenmektedir. 
Gazetelerdeki küçük ilanlar da bu 

s:ıhada mühim bir rol oynarr.aktadır: 

Her gün, falanca yerde bir hizmetçi, 
ı;laktilo, katibe aranıyor diye görülen 
ilanların bazrları l-öyle bir tuzaktır. 

Genç kızın, kendisinden istenen YC· 

sikalarla beraber [:Önderdiği resim o
nun hakkında karar verilmetine yan-

yor: Beyaz esir tüccarı, kızı beğendi· 
ği takdirde kendisine gayet rr:üsait şe. 
rait gösteriyor v~ bol para teklif c<le
rek uzak bir yere ça~ırıyor. 

Oraya giden genç kızdan artık hayır 
yoktur. Kendisi bu binlerce kurbandan 
biri olarak ortadan kaybolmuştur. 

Bazan da, bu şe'kilde çağırılan ve 
memleketlerinden uzak yerlere sürükle· 
nen kızlar, kendilerini orada kimsesiz, 
bütün kapıları kapalı bularak sokakh-

ra düşmiye mecbur oluyorlar. Bu da, 
bilvasıta .c nları fuhşa sürükliyen bir 
tuzaktır. 

Otomobil kralı 
Ford 

isve~ prPn~lne J.?Öre 
iyi bir şoiöf'dilr ! 

lsıırr rırrnu~ı : {11nft'lle Xeıı ııor1..· ııoUs i 

to Guordla ile beraber 

İsveç veliahti uzun bir müddettenbe
ri Nevyorkta tedavi edilmektedir. Pren 
sin sıhhati son günlerde fenalaşm·ş ve 
oğlu prens Bertil ile İsveç prensesi do: 
Nevyorka gitmişlerdir. 

Veliahtin biraz iyileşmesi İsveç 

prens ve prensesine Amerikayı biraz 
gezmek fırsatını vermiştir. Bu arada 
prenses şerefine Nevyork belediyesi ta· 
rafından bir ziyafet verilmiştir. 

Prens Bertil, Ford otomobil fahri -
katarını gezmiştir. Otomobil kralı 

Fıerd, prensi, bizzat kendisinin idare 
ettıği bir otomobille fabrikaya götür -
müştür. Bu gezintiyi nasıl bulduğ11 

kendisine sorulduğu vakit, prens: 
-Ford iyi bir şoför! demiştir .. 

larını anhyan Barbara Hutton da ken
di aralarında sulh olmayı tercih ctmi2· 

nan kızlar Boenos Ayreı, Brezilya gibi 
başlıca Cenubi Amerika şehirlerinde 

toplanıyor ve buradan Avrupaya sevk
ediliyor. 

tngilterede de son zamanlaroa fuhşa 
teıvik vak'alarının çoğaldığı görül. 
mektcr.:lir Burada da nasıl bir tuza'k kul-
lanıldığını da evvelce yazmıştık: 

Kendisine ama süsü veren kadınlar 

genç kızlardan sokakta yardım istiyor
lar ve beraber giderken onları kandırı· 
yorlar. 

Diğer bir tuzak ta gene yaşlı kadın
lar tarafından kullarulmaktadır. So -
kakta gördükleri genç kızlara: 

- Şunu falanca yere götürür mü
sün? diye bir mektup veriyorlar. 

Kız mektubu götürdüğü yerde tuz.ı· 
ğa düşmüştür. Kapı arlcasından kapa. 
nıyor ve ondan sonra bir daha izi bu
lunmuyor. 

Bu tarzdaki tuzak son bir vak'a ile 
meydana çıkmıştır. Bir kız, böyle bir 
mektubu götürmek üzere tarif edilen 
yere giderken annesine haber veriyor. 
Annesi şüpheye düşüyor ve mektubu 
açıyor . O zaman, meselenin mahiyeti 
anlaşılıyor ve polise haber veriliyor. 

Polis, mektubun üzerindeki adrese 
gidiyor ve evi basıy~r. O zaman evde 
on altı kızın kapatıldığı görülüyor. 

Bazı müesseseler tarafından yapılan 
güzellik, güzel ses, güzel bacak rr.üsa· 
bakaları gibi vasıtalarla da genç kızlar 
fuhşa sürüklenmektedir. Kendilerine, 
barlarda artistlik bulunduğu müjdesi 
ile fazla para teklif ediliyor ve uzak 
memleketlere götürülüyor. 

Milletlerarası Kaıdınbirliği buna 
karıı alınması lazım gelen çareleri te .. 
bit etmiştir. Bunların tatbikini her 
hükumetten iatiyeeektir. 

Şuşnig 
Yıtbancılardırn yardım istemek 

suçu ile 

Mulhlalkeme 
e(dlllecek 

"Deyli l/crald., gaztesi11i11 muhabiri 
bildiriyor: 

Alman hükQmeti eski A\1.ısturya ba,. 
vekilini mahkemeye hangi suçla \'ereceği 
nı tcc;bit etmi~tir. Şuşniğin itham oluna. 
cağ ı suç A \ı.ısturyanın istiklalini muha
faza için yabancı yardımına müracaat 
etrni5 olmaı:ıdır. 

Bunden evvel Şuşniğin nazileri mah
kOm ederek "Avm.turya milletine karşı 
cinayet,. işlemiş olmakla ithamı düşünü
lüyordu. au suç şimdi ikinci planda kal
mıştır. 

Viyanadaki haş,·eka.Jet bina~mda bulu 
nan evrak gizli polis şefi Hinler tarafın
dan tetkik edilmişdir. Bunlar eski başve
kilin muhakemesinde suç delili olarak 
kullanılacaktır. 

lngilf er ede yeni 
bir kanun 

16 yaşından küçük kızlara 
da. rahim ameliyatı 

yapı la bilecek 
U.Odrada 16 yatındaki bir kıza ra· 

him ameliyatı yapan bir doktorun 
mahkemeye verildiğini yaznuttık. Da
va henüz bir karara bağlanmarnııtır. 

Kanuna göre, bu tarzda bir ameliyatın 
ancak, gebe bulunan annenin veya kar
nındaki çocuğun hayatını kurtarmak 
i~in yapılması caizdir. Doktor iae, yap
tığı o ameliyatta genç annenin hayatı
nı değilse bile s:hhatini kurtardığını 

ileri sürüyor. 
Bu hfdise bir taraftan hukuçularr, 

diğer taraftan doktorları alaludar et. 
mektedir., Doktorlar o ratöre hak 

-
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Tutumluluk 
ff AS • .\N l\umrayı ycuıyor: 

"İkfüat ,·ekili Şakir Kescbirln >"::: 
Zonguldak lııı\·ıasına gidip gelen gaS~ 
!er buradaki amelenin ne kadar g~ııp. s' 
aldığını, bunun ne kadarını s~rfe ~--· 
kııd:.ırını iktisat cttikJerini letkık e ~ 
ken şunu öğrendiler: Vasat derecelı'f il' 
alan bir ıımclenin eline ayda )'irıll1 rtl -
ra gcçıror, amele bu paranın nltıS~ 111 ' 
lir:ı-;ını s:ırfediyor. Ve on beş lif'B51,..,ei' 
s:.ıklı yor. Köyüne götürüyor: hat1411,eııll' ara~ında ayda en çok 5 lira ile geÇ 'fli" 
bulunduğu da söyleniyor. UöyJeiiW ıdiJ 
guld:ıktaki köylfi amelenin haY811 ,,_. 

"İşten artmaı, dişten artar,. söıOnOll 
lı bir misali oluyor. ~ 

Fakat yeni ilml telakkiler artı~ tııı ~#' 
"Dişten değıl, işten artar., şeJdın~ ~ 
mişlir. Dişten arttırmak hergün b1:11~ 
kopıırmak, bu da bir taraftan ç ,.n'1-
kobiliyetlnl, dilter taraftan iı;llhSııl ()./'. 
manını mütemadiyen kaybetmcktlf·11ııj,ll 
anlaşılıyor ki, maden bavza:r.ında ts ,..., 
ra~yonelleştlnnek için çatışanısr ,ti"' 
ara5ınclnki "İ$tt>n artmaz, el işten J; ~ 
zihniyetine karşı cin mücadele r.tıııe 
buriyetini duy:ıcoklardır.,, r 
~ 

Yalova ,.:1' 

Y 1/NUS N,HJ/ başnıakale$itıde 
yor: JJl,tı". 

"CcJ:iJ Doyar hükiımeli ve btııııt dl ti 
kan Yulovanın en seri bir ın~1111 10taıl 
mükemmel bir su şehrl olması lçın ~ ,ııW 
ı cn gl'len ılh:ıın ve işareti t:ılınkkU~ıl ~ 
meğe azmeylemiş bulunmaktadır. ıııdl 
denl müessesenin birnn evvel tek~., 1. 
için Dcnlzb:ınk Müdürü Yusuf ıı~rıd'~ 
çabuk anlayışlı ve yapıcılık ku~ıretı ı)°' 
teri hir şahsiyet de onun işlerınc r ~ı" 
ve nezaretini ktı\'\'Clli alılkasilc :>ur~~ 
Yalo\'aııun lanzınıini deruhte eden ı ~" 
1\ihat Reşada gelince bu v:ıt:ındıışııtl' si~ 
rupıırla <!ahi heJ.i11ıliğini ,.e bilh;~ol 
şehirleri hekimliAini Avrupalılar 1jf 
ve aroıunda tnnıtmış mütehusıs ~I• ıt 
ıanıanda başarı kudret ve kablfö'el 
mayiiz ctmış bir şahsiyettir. vl f 

Dütün bu $artların bir araya sel~ ,ıl 
ticesi olarak \'alo,•ada Türk ,·atan ~r 
nın kolayLıkıa ve cmnh·etıe şifa, h 1 
ln~irah kaıanmeta gidecekleri dol"1 ~ 
nasile bir su şehrimiz, Avrupıadakl ,ı rl 
le omuz öpüşen modern "e mükelfl111 dl 

-" 'l/C'1' su ~ehrimlz ,·ücut bulmaktaııır, 1,,,. 
ğlmfz gibi, biraz zamana tevakkU 11~ ~ 
teferruatı bir tarafa bırakılırııa, bUd 11 İ 
şehrimiı büyük hatlarında şimdi t 

cut bulmuştur. 
11 

f 
Yalova au fehrimlı lahit berıcestt ,1 

ce kendi '\'&tandaşlarımııın lstlfıd'r P' 
Jıll • .J. 

cekleri bir sıhhat kayna#ı olaca d' ,._ 
kot bu gidişle Yalovanın mevı;trrı111 ,~ 
tün Yakınşnrk memleketlerinden 11",,ı" 
ihtiynç ııahiplerine bir toplantı mer 
lncaaı l3man da uzaı.ta sayıJmıız.,. ~ 

~ 
Zonguldak havzaS~: 

A IJME'J' t:.ıt/.V }',H,MA.V ya:ıll0 I 
ıs•8 

"~t:ıden h:ıvzasıncla çalışmalar el'~ 
başlamış, 75 8Cnede elde edilen; a:~ıl 
Cumhuriyet idaresı 15 sene fçi.n e,,rV_ 
sonra seneden sen9·c ele müh!ltl . 11 ııı 1 

\'l!r. Ilir misal diye Kozlu komür ı~•.~ıl 
kişnfıııı söıden gcçirelım: 1930 (fil ;. 1'1 

129.423, 1937 de 4i3.321 ton; eıcı.~~0"'1 
sali 1!)33 ı eki 5, 14 t ,320 ".1 111ı~ 
17.933.871 kilo,·atıı çıkmış, fşçı fi~ 
550 den 2278 derrresine arıınıŞ:ııe 1~ 
senede 1930 rleki 244.163 Jirn ~·e~0~0~; 
de 1.065.246 lira knznnmışlnrdır. I' 1'17 
te verilen reıılm ve vergi 7 senede -~ 
dan 454.518 lira)'& )'Ükııelmlş. ~'İ, 

Demek ki, havzada ıaten sened~"ııot ; 
artan hlr inkişaf var. Bu lnkf,a 

1
,e•ll 

Juk verecek bir vaziyet diye 'cfıJ'" 
limelerle metheclilmiye çok uyguıı 

\'Ok sek ticaret t' 
mektebi mezurıl~lı 

Yüksek iktisat ve ticaret ıne.i'~ /.. 
mezun olan gençler için bu ale> tel;/ 
19 da Tarabyada Tokatliyan ° 
bir akşam yemeği verilecekt~ 

veriyorlar, hukukçul;ır da b•"" ~ 
ediyorlar ve kanunun buna "'ti.,; 
edecek bir tekilde değiştirilrıte I 
tiycrlar. ~ 

Bı,ı huıuıta hazırlanan bi~ il~ f 
layihasına göre, 16 yaşından ıcu.~ ',/. 
lara da bazı ıerait altında r. tıı ",J~ 
liyatı yapmak caiz olacaktır· ~' 
bu gibi ameliyatlar hakim ve d

0 
" , 

dan müteşekkil bir heyetin kl'r' ,,,/ 

yapılabilecektir . 0tıJY 
Kanunun kabul edileceii ı•"" 

yor. 
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lnsun vücudu 
r. U haftaki 

Yedi -
gun'de "En şt~ 

tuvalet .. diye bir 

res:m vardı: E
te':leri yerde sü
rünen, göğsü ka-

palı, ta bileklere 
kadar uzun kollu 
bir elbise; adeta 

bir zuhd havası 

var, insana Orta-

Çag'ı, yahut ma
nastır hayatını 

r· 't- c hatırlatıyor. Pa
ııı~; h n z.arif erlcek diye tanınmış bil
bır h· angı zatın riyasetinde toplanan 
faı1 • Yet 0 tuvalete birincilık müka-

. v• rm. 
l{c . •Ş. 

d -ılan ·· 1' 
=ll ,.. soy ıyeyim? ben beğenme· 

"~r·i 'Ik 'acıcı1k h 'r 
1 bakışta göze çarpan bir · 

sa:ıe ı'-• aıı var. Fakat "göze çarpan 
ıı; tab· · 

nı ırıni düşunmeden kullan-Jt::n: ~ • 
~ 1 'adelıgın, hakıki scıdeliğin 
l'tı:ı-ra~tvaı;ıflarmdan biri, göze çarp
lll-ıtc a· ır. Halbuki o elbisede adeta 

' <iZ b' 
Yor. " ır sadelik arzusu görülü-• .ran· 
llq dıy 1

k sa..ıcligı bir süs dıye, bir ziy-
p ~ . Ullanmış. , 
a.ıs ın . 

llırş ola 1.n zarıf erkeği <liye tanın-
tlaıı hen z.at ve onun riyasetinde topla-
~- Yetın kad 1 • "'r Ycı 1 ın ı, erkekh azaları ka-
bıt clb <ırındadır, bilmiyorum. Fakat 
oı:ı k/seye ba~ıp hepsinin hayli ihtiyar 
1 . arına h"k 1 ltı'!cah u metle biliriz: Bir zavill· 
1arı"~ ı;ızı sımsıkı kapamışlar; arka-

" O C)bj arkasına . seyi giyen kadınlan kafes 
ld l.l 

1 
gırrnege mecbur edecekleri de 

h 0 UnabT evet b 1 ır. Kim bilir? belki de o 
ltarat ~1 uyJe bir elbiseye birincilik mU
'kıllar1 .. "erirken, zamanımız kad•n ve 
~ 1 ·•ın .. 1 '?ıalt h gundcn giıne daha fazla a-
et!lıc1t · eveslerini h~~ görmediğini ilan 
~ı· ısterni t' alti b' § ır: Yani bediiden ziyde 
la ıt hük" 

t llle • um ... Çok şükür ki kafa 
~a· t tınde b" "k b' .. · ır 'v uyu ır tesırı olmıya-
&r • l.lcu:ı · 
~ • d<ır.b • • ınsan vücudu, altında a-

e'I b crı ezildigi sıkılardan, kendi 
>'etındtn ~ ilYıp gibi örtmek mecburi
~en1ercv Urtulmuştur; bugün, dünkü 
ccı~ · c tekra · Y• • B' ı tı 1• r gırmegı ıstemez. ır 

ht, • sonra belki, fakat bugün ha-
1\a. 

~ Jırıa 
il.lece birrın açık elbise giyinmelerini 
e '.: ,,,, h hayasızlıl: ereri, yahud bir 
ru.... ~ eve · 
,1 " O ,_af sı zannedenlere şaşıyo-
ljc • • r.. at d ıı tın Lır d ~r. il hasıl olmuş çok rlaha 

1~~ birj cğışıkliğin neticesidir. İnsa· 
ı ruh b' . . d d' ı;. u n 8 • ırı vucu ıye 

ı;ı.1e . u r d a kk"l . 
ııeı 11lanan n teş~ u ettı-

t " asırlar b' · · · · ·· ı. ta ı•, sus1 . • ırıncısını yu~· 
tafı eyıp ı'kı'n . . . h .. 1 · . na . • · cısını or gorme t 

ıt11t gıtrnisl d' hu attan • er ır. Zamanımız bu 
tu... Sıyrdır.ııt ruh ·1 •. d b' ·• oldu- · :'l• ı e vucu un ır 

ltıllıa da b guna, bunun için vücudu
llıtıı1 . aknıarn ı· 
t a ıftih rz azım geldiğine o-
ır t ar cdeb'I ' 

ltı: nsa11 v" 1 eceğimize inanmış-
aııa ucudu k l' . bir &ın.ıa da ' e ımenın, her iki 

ba. Şeyi.lir. za' bakılmaga layık güzel 
ıı ~a1tıar1 s brnanunızın göğsü, kollan, 
eıte er est b k 'it• il, havad ıra an, onların gü-
qıı b an . ·r 

\ı ırak ıstı ade etmesine im 
ıl'or.. an elbise) . . 
Y "m. erını bunun için se. 

lı( ı:t'• 
le}' d ı:.U'!elJigi h' .. . 
• bıııı tfıldir; fakaıç .§uphesız sevilmez 
ba . assa bizde _ t ınsanlar asırlarca 
he gıanrp, v· Yalnız yüz güzellig-ine 

ltılll· Ucudunk' 
tla· 1Yet ıne büyük bir e-

ı et vermem· 1 
l-'..r er. bili b ış er, zamanımız 

ı., u haksızlıktan kurtarı-
'°'Cd· 

11le 1llı · ••n 
"'lu · Qen "a' · 

de b'l nu, donr " ırım, o kamet - i 
() ı k '"usu _ s 

}'! 1 Yal ' evmem desem 
c ka an soyler· 

hrj.,. Palı, vu"c d ım sana,. diyor. 
··ı u un .. 

ttıtı· Roııtcrnı· yuzden başka bir 
?ııı ·l}'en boı , 'Yen, hatları bile b•lli 

tıJj• ve kıv ~ 
tıı ~ ~ lllük~r • rım!r elbisesine bi· 
lırı .. tarı ın::an1a.ın1 verenler, Paris'in 

" · f arı d' 
~eıı ' ilkat "k ıye tanınmış olabi-

1~le · all'et · 
'()}'le rı Veya - ı ~evzunu,, scv-
he i~ ~:kten Cek' s~vı;:lıklerini açıkça 

"'I • lndıkl • • • 
Şa;r i erı ıçın hiç şüp-

nsantar deg~ild' 
ır. 

(\ Nuruıtnh AT AÇ 

11:1 : (' \.. 
" 4• amamd ~ '"'l a ı·· a 

t: llılc.ah u r k l! Ü il Ü 
1\ l~ amam ı 7 

1gt 1ltlcaham' (A.A.) - Atatür· 
tııqr~""tıt li :rnı §ereflendirdikJe .. : 
b\ı ,.. }. h l ,,d nu kendilerine bayram 
t ·•11.ıtı c "n v d" ~~ ~ u CUn" b e ort yıldanberi 

\ltl u uyuk · 

............. -· 
-·--- --·--- ·-

Hilli kıyafet bnhmuıdmı l<ıtşndnsı Jınldkatcıı bir Jırısusİ\1efe maliktir. Milli giin. 
lcrdt? burada ailrkr kızlar111a eski usul d l;i eh r gıydirirlrr. Bu resmi bir musamc. 
rede çekilmiş zaımrtmcyiniz. Mılli gımlc rııı bırınde alınmıştır. Bilhassa kafilenin 
sağ ı·e soluııda silcihlı olarak yer almış o lan Jzıiçük zeybeklere dikkat cdi)'Or musu 

Muzır lıa) ııa11alı itlaf için Çay kazasında tcşclıkiil eden at•cılar kliibil faaliyetine 
deı•nm r:tmrl.t dır. /Jcr hafla sıirek aııları ll"Tltp o/1111ma~·ıa, bu meyanda bir haylı 
muzır lıayva11 da itlaf edilmektedir. Rf.sim, Çay avcı/arım belediye reisi Ali Ka 
lclı ile bir arada gösteriyor. 

nuz? 
~~--~--~~------~~--------~~------~----------'---

S IE IHI ii I~ ID IE._ v _ıE _IM_l IE_IM_l IL_IE_IK_IE ır_ır_IE_... 
Şehir içinde.<i 

fabrjkalar 
Sanayi mıntakusında 

Doğuda kurul' cak 
maarif şehri 

toplu oJacak far M ·f k·ı· t tk.kl · h kk d Bcledıye imar bürosu. Pro:ıt tara(ın. ı a ar Ve 1 1 e 1 er 1 a 1 n a 
dan hazırlanan on projeye göre şehrin E d b t t b ı n d u 
yeni planla alacağı \'aziyeti kati olarak r z urum a ey a na a u u 
kararla;;-tırdıktan sonra belediye mü·tak
bel şehir vaziyetıne göre kalkması icap 
eden yerler üzerinde halkın zararım mu
cip olmaması için şimdiden ihbar işine 
giri~miştir. Bu meyanda yeni planla ku
rulma ı takarrür etmiş sanayi \'e ticaret 
mmtakaları için de erbabı sanayi ve ti. 
caretin şimdiden habf'Idar edılmesine lü
zum gbrülmü~tür. 

Belediye birka~ gündenheri sınai mü
e~se .. eler \'e matbaa sahiplerine müracnat 
ederek yeni şehir planında i timlaklcr \'e 
yeni tesi edilecek mıntakalar dolayısile 

müese sclcrini belediye tarafından göc:te
rilecek bir yere nakli kabul \'C taahhüt 
etmelerini İ!'temektedir. Bugün dünyanın 

hiçbir yerinde görülmemiş bir şekilde 
mahalle aralarına kadar yayılmış olan 
sınai mues~eseler bu c:uretle ileride te .. is 
edilecek sanayi mıntakasına toplanma 

hazırlığına da\·et edilmiş ve vaziyetten 
haberdar edilmiş bulunmaktadır. lmza. 
lanan taahhütnameler belediyece toplan-
maktadır. 

Yeni projede sanayi mmtakası Yenikapı 
arkasında bulunmaktadır. 

- -o-

Yu floslavya ile 

Talebe 
m übade:esi 

Bu sene beş fürk 
il.enci gönderildi 

Dest Yugoslav hükumeti ile ara • 
mızda yaplmış olan kUltür anlaşma. 
sının ıatbıka tına baı::lanm ıştı. 

Yugt'shn·ya hükfımeti, bundan bir 

nıüddl't ev\ el edebiyat ve türkoloji o. 

kumnk üze.re Istanbul Üni\'ersitcsine 
iki tnh·bc göndermişti. Bunlar Ttlrk • 
Çf>)'I bugüı~ cğrcnmiş gibidir!er. 

Son günlerde Yugoslavyndan yeni. 
den hııstahanelerimizde staj görmek 
lı.zere 3 talebe daha Istanbula gelmiş. 
Lir. 

Türkiyeden de gönderilecek talebe. 
},•r e.vvelk. gün \Jniversitc rektörlü . 
ğünce tesbit olunmuı:tur. 

Buna ~öre. biri hıı!rnktan. öbürü de 
edebiyattan olmak üzere iki talebe 
di,rt yıı nıüddetlc Ec1~acl l'niYersite. 
sine görı:lerileceklerdir • 

Bundan başka evvelki gün Tıp fa. 1 

kültesi st&J sınıfından pek iyi derece 

1 ile sınıf geçen, üç talebe de Eelgrad 
Tıb fa ı<illtesi hastahanelerinde staj 
görmek ii?ere Yugcslavyaya hareket 
etmişlf"rdir. 

TalC'bc mübadelesine dcYam oluna. 
caktır. 

de bu yıldönümüniı sonsuz bir sevinç 
ve neşe içerisincle tes'it eylemişler ve 

Erzurum, 16 (A.A.) - Muarif Ve. 
!<ili Saffet Arıkan, Anadolu Ajansı 

muhabirini kabui ederek, aşağıdaki 

beyanatta bulunmuştur 
"Büyük Şef Atatürkün yılbaşı nu. 

tuklnrmda Doğu bölgesinde bütiin 
müştemilü.tiyle bır kültür sitesi ku. 
rulmnsı hakkındaki direktifleri ve e. 
mirleri malümdur. Doğunun kültür 
hayatında büyük bir inkişaf yapacak 
olan bu hayırlı müessesenin nerede ve 
ne gibi esaslar dahilinde kurulabile. 
ceğini tetkik için Bakanlıktaki bu iş. 
l<;rlc ilgili nrkad~larımlıı. birlikte DL 
yarbnkırdan başlryarak Siirt, Bitlis, 
Muş ve Yangclü sahillerinden l{arsa 
oradan Sarıkamış yolu ile buraya 
gC'ldim. Bir kültür müessesesinin en 
mühim unsuru öğretmendir. Öğret. 

menlerden aznmi randımanı alabil. 
mek için dersini hazırlıyacak kafa ve 
kalp sükünetini temine ihtiyn~ var. 

dır. Tetkikatımızda bu esasları gözö. 
nünde bulundurarak hazırhyacağım 

etraflı te!.kik raporunu Kamutaya 
sunacağız. 

Umumi kültür i~lerımiz çok iyidir. 
Atatürk rejiminin bize bahşettiği bin. 
bir iyiliklerin biri belki de en başlıca. 

sı nsırlardanberi mühmel kalmış olan 
kültür işlerimizin sağlam esaslara ve 
yanılmaz mctodlara dayanarak seri 

inkifmfıdır. dumhuriy_et devrinde \'ar. 
olmağa başhyan kültür hayat a-
srrlaria sürüp giden hocalamalarla 
kıyas kabul etmiyecek derecede ha. 
reketli ve olgundur.,, 

Maden işçilerine 
modern binalar 

• Zonguldak ta i şçilerin yatması için 350. 0 00 
lira sarflle muazzam üç bina yapı lacak 
Bu sene başından itibaren tatbikine 

başlanan iic; yıllık maden programının 1 
ihth·a ettiği işlerin başında maden hav.

1 
zasında maden iı:çilerine mahsus modern 
apartımanlar. in5ası ckı bulunmaktadır. 

İktisat vekaleti maden işçilerinin sıhhat 
ve rahatlığına taalluk eden bu işi prog
ramın başına almıştır ve bu husu<:ta etüd 
ler yapılmaktadır. 
Yapılan tetkikler sonunda işçi apartı

manları için Zonguldakta Yeldeğinneni 
mevkii seçılmiştir. Hazırlanan projelere 
göre Zonguldağın en havadar mevkii o. 
lan bu yerde ayrı ayrı iiç muazzam bina 

T ütün i hracatçı2arı
nın hazırlıkla rı 

Berlinden şehrimizdeki alakadar ihra-

cat tüccarlarına gelen haberlere gôre; 

Almanya ile aramızda imzalanacak tica. 

ret \e klering anla-şma ı için yapıl . 

makta olan müzakere çok iyi bir safhaya 

girmiş bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak bılha sa bu yıl 

memleketimizden Almanyaya mühim 

miktarda tulün ihraç etmek mümkün o
lacağı anlaşılmaktadır. 

Bu imkanı gozonünde tutan ihracat 
tuccarları şımdiden rapılacak geniş mik. 

) astaki taleplere cevap 'ermek için ha. 
zırhk yapmağa bac;lamışlardır. 

Bundan haşka. yabancı ihracat tiiccar

ları ela, 'aziyetın kendilerine çok uygun 

hir şekılde ınkişaf cdcccı'.{ıııı umdukların
dan bunlar tla ayni }·olda hazırlıklara 

yapılacaktır. 350.000 liraya çıkacak o
lan hu bınalarm beherinde b~ yüzer i~. 
çi barınacaktır. Bu suretle 1500 i~çinin 
barınması temin edilmiş olacaktır. Her 
binanın yüz işçinin ayni zamanda yı
kanmasına elverecek banyo ,·e duş ter. 
tibatı, ve gene her binada be~ yüz kişi
nin ayni zamanda yemek yemesini temin 
edecek derecede büyük lokanta buluna. 
caktır. Bu hınalar şimdi Etibanka geç
miş olan Ereğli kömürleri işletmesi işçi. 
Jerine tahsis edilecektir. 
Diğer ocakların da ayni şekilde bina

lar yapmaları temin olunacaktır. 

Altı bin dönüm 
fundalık yandı 

Dün Derbent ile Bakırkoy arasında 

6000 donüm fundalık yanmıştır. Meç. 

hCıl bir sebebten ileri gelen }'angının, bir
denbire büyüme i mahalli tertibat ile 

sondürülmesini imkansız bırakmış ve ıs. 
tanbulclan giden itfaiye ve diğer yardım. 

cılar 6 aatlik bir çalışmadan sonra yan
gını söndtirebilmişlerdır. 

-0--

\' eşil köy 
hava meyd a nı 

a Bf tı ll yapılıyor 
Nafia vekaleti Yeşilkö}dcki hava is

ta. yon binasının önünü güzel bir meydan 
şekline sokmağa karar \'enni5tir. Burası 

asfalt olarak yapılacaktır. ln~at yakın
da bır müteahhide ihale edilecektir. 

\" ckalet a~ rıca belediye ile temas ede. 

Belediyenin 
istimlak 
bedelleri 

ll1abkemece tayin 
e dilenlerden çok az 

Eminönünde, Valide hanının yıkılma

sı ve Eminönü hanı ile Bektaş hanının 

istimlakinden sonra bir tevakkuf devre
sine girmiş olan meydanın açılması işin. 
de belediye hcrgün ba~ka bir müşkülle 

karşılaşmaktadır. Bunlardan en mühim
mi de ~imdi zuhur etmi~tir. 

Belediye, valide hanından sonra bu ha. 
nın etrafında bulunan ve Yenicamiin 
önünden !\Iısır çarşısına doğru uzanan, 
adadaki binalara istimlak bedeli tayin 
etmi5 ve bunları da sahiplerine tebliğ et
mişti. Ancak bu kıymetleri bina sahiple. 
rinden ekserisi kabulden imtina etmiş ol
duğu için tebligat, teblilı Kağıtlafimn bi. 
naların cephelerine yapiŞtırrlma~ Sli?e
tile yapılmıştır. Fakat bina sahipl~ri bu 
istimlak bedellerine derhal adliyeye isti. 
dalar vererek itiraz etmişlerdir. Şimdi 
mahkemece bu itirazların tetkikine 
ve yeni kıymet konulmasına baslanmıs
tır. Ilk konulan kıymetler de belediyenin 
koyduğu kıymetlerden çok yüksek ol. 
rnuştur.l\Iescla belediyece on ikibin lira 
kıymet konulan bir binaya mahkemece 
yirmi bin lira kıymet takdir edilmi~tir. 

Bu şekilde belediyenin çok müşkül bir 
vaziyete düşeceği görülmektedir. 

--o-
Oıınimarkalı ihracat· 

ı:ııarın alacakları 
bnnima.::-ka menseli malların bedel. 

leri Tiırk lirası olarak Danimarka 
Milli Bankası namına Merkez banka.. 
sındaki hususi bir hesaba yatırılacak. 
tır. 

Bu suretle hesaba yatırılacak para. 
lar tediynt yapılıncaya kadar Dani. 
markadaki hak sahipleri lehine bloke 
olarak kalacaktır. 

Bu alacakların tasfiyesi için Dani. 
marka Bankası Merkez Bankasına fa. 
izsiz olarak ve Danimarka kronu ile 
bir hesabı cari açılacaktır. 

Limanda bir sandal 
devrildi 

Dün limanda bir kaza olmuş ve devri· 
len bir kayıktan denize dökülen beş kişi 
kurtarılmışlardır. Güneysu vapurundan 
kayıkla sahile çıkmakta olan Ahmet, ve 
Mehmet isminde ikı arkadaşla vapur mu 
rettebatından üç kişi, yolculardan birinin 
mu\·azcneyi bozmac:ı üzerine deniz dökül 
müc:lerdir. Bereket hadise yakınından 
geçen liman rnotörlerinden biri bunları 
denizden foplamıştır. 

-<>--

Antalya saylavıoın 
<•eneze merasimi 
Ankara, 17 (A.A.) - Vefat ede:ı 

Antalya meb'usu Celal Mengilibörünün 
cenazesi bugün öğle üzeri Hacıbayram 
camiinden kaldırılarak önde asker ve 
muzika ıelduğu halde Cebeciye götü
rülmüş ve şehitliğe defnedilmiştir. 

Cenazede Büyük j',~ illet Meclisi reisi 
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tÇERDE: 
• Cumhuriyet bayNıntı şenlikleri itin 

belediyede bir komisyon tarafından pros 
ranı haıırlıınmaktadır. Şehirde yapılacak 

elektrik tesisatı icin yeni elektrik idaresi 
ile de tcmu edllecektfr. 

• Tramvay şirketi ile Naflıı arasındaki 
anlaşma llıerine, şlrkeıteld 15 ecnebl me. 
murdan onunun vazifesine bu ay sonunda 
nihayet nrilecektir. 

• Ye~llay kurumu bu seneki "Yeşil sil
nü,, lıludanyada kutlamaya karar nrmiş. 
Ur. Gezinti pauır günü 8,5 dıı kalkan 
"Trak,. vopurlle yapılacaktır. 

• A~usıosnn flk ITT}nlerfnde şehrimizde 
hine yakın ~eyyah beklcnmekle'dir. Urugu. 
eylı eyyehlar Bursadan dönmü,ıer ve şeh 
rimlze gelmişlerdir. 

• Belediye, kullanılmış halıların deıen. 
fekle edilmeden satılmasını menetmiştir. 
Halılnr ıııthirhnncde ıemizlendik!rn sonr:ı 

mühürlenecektlr. 
• ihracat m:ıllarımııın standardlnştırıl

ması için yapılan toplantılara devam edil 
mek!edir. Bugün ticaret odasındaki bir top 
lantıda proje yabancı tüccarhmn önünde 
okunup mQnakaşa ediJecekUr. 

• Toprak mnh~uııerl ori:oii, kanun "ne~mt 
pı;ete,.de neşrolunarak resmen teşekkil! 
etmlotlr. Umum mOdilr Hamza Osman ya_ 
rın Ankarıya gidecek ve teşl;.lllt projesi
ni İktisat Tckilirıe nrecektlr. 

• Galatadakl yarıl yolcu salonunun in~a. 
sı ile, dört aya kadar bitirilecektir. Bina. 
nın önfinde 3.t metrelik bir s:ınl kulesi hu 
lunacaktır. 

• Pabahhkla mücadele tetkikatı için g~. 
!irilen mütchassıslardan Benha)·n Bursada 
çalışmaktııdır. Müteh:ıssı~ bllhaoı~a kabzı_ 

nıal vaıfyetl ile allıkııdnr olmuş, belediye 
büetçeııl üzerinde tetkikat yapmı$lır. 

• Balkan demlryolu konferansında, tren 
lere mü~ıerek bir tarife tatbiki ile flyalla. 
rın ucuıtatıtması kabul edilmiştir. 

• Eyüp - Eminönü aras1nda Halic kıl'lSl 
boyunca Miden yolun, )'On tarafındaki dar 

DIŞARDA: 

• Kolombiya reisicumhuru Lopez, Ko. 
lomblyanın mllcltler cemiyetinden tekil. 
mesine taraftar olduğunu ve bu babt~ l:i 

kqrarın ittihııımı yeni seçilen ve 7 ağtıs
tostn işe bıışlıyncıık olan relsicıımhur Sıın_ 
tosa bıraktığını ı1öylemlştir. Mevcut kn
nııııte söre, Kolomblyanın Milletler cemi
yetindeki eski mümessili olan yeni reisi_ 
cumhur Santos milletler cemiyetinde l\al. 
mnAa taraftardır. 

• lılekslkadıı Jeliko hükumeti dnhiliııılr 
maden nmelcsi hükı1met memurlarının d.ı 
müzahereti ile ecnebi mUessesclere .ıit 
yedi al!ın ,.e gümüş madenini zaptetnıı-; 
!erdir. Bunları işleteceklerdir. 

• Romanya valide kraliçesi ~lnri diiıı 

Lchistandan geçmek suretlle Dresd<IPn 
Cernoçiye sclmiştir. Gece, kr.ıhn treni ıll! 
Sinnyayu dönmüştür. 

• İsveç kralının yakında Londrayı n'"
men ~yaret edeceği ve bu ziyaretin rlc 
ııene yakında iıde edileceAi haberleri l.on 
droda salfıhiyctt::ır mahafilce tekzip ohm. 
maktadır. 

• Bofü•ya hilk~meti Sako anlaşmasını 

tasvip etmiştir. 
• Fransa da Pivertin riya<.et el ı i;ıi 

"işçi ve köylü sosyalist,. parfüi konfeı nıı 

sı, halk cephesine iltihakı reddeden lıir 
karar ~uretini 83 muhalife karşı 100 reyle 
kabul cımf~tlr. Bu netice muhtelif şuhı•. 
lerin t:ıwihine arzedilecektir. 

• Amerika reisicumhuru Runclt bü~·iik 

Okyanuı;tn bir cevelln yapmak üıere <lfın 
nkşnm Huston krunııörüne binmiştir. 

• lnslllz kralı ile kraliçesi dün öğleclrn 
!lonra lskoçyndan Londraya dönmü.şlerılır. 

Sovyetler 
Letonyayı protesto 

ettiler 
sokakların kapatılmasına karar verilmiştir Moskova, 17 (A.A.) - Tas Ajansı 
Bunların yerine genı, caddeler açılac:ık. teblii ediyor: 
tır. Kapatılacak tnzumsuı sokaklann tes- Letonyadaki Sovyet elçiai 13 tem-
bftlne belediye tarafından başlanmıştır. m\1% tarihinde bir Leton tayyaresiı· n 

• Tnksim meydanının yeni şehir plAnına 
11öre ln1as1 be' senelik bir programl• bi- Sovyet hududu Ü%erinden iki defa uç
UrilecekUr. Bu orada meydanda, tiyatro, muı olmasını Leton hüküıneti nezdiıı-
sersi salonu, klilp ve iı;timı yerleri, oto de protesto etmeğe memur edilmif'Jr .• 
büıı Rarları yapıllcaktır. Savyet makamauna ıöre, bu hadise, 

• Tıp fakfille3lnln 1913 mcıunları dün, • . . 
mektepten ı;ıtmalnrının 25 inci yıldönl1m0 ilk defa olarak vakı olmug ldcğıldir. Ve 
mOnnsebelfle Bfiyükadııda bir toplantı yap I! Leton tayyareleri son zamanlarda Sov 
mışkrdır. Toplantıda, me~tebln eski me. yet hududu üzerinden bir çok defalar 
zunlarındıın birtok zevat Te kıymetli dok- uçmu§lardır. 
torlarımız bulunmuştur. 

• Unh·er'ltte erltu bina~ının ön cephe. 
sile dahlll bazı kısımları fena bir şekil ar
ıetmektedlr. Buraların tamirine Te bada
nasına karar verilmiştir. 

Kaçırılan 
tayyareci kadın 

Başkaso Dle 
evıendl 

Amerikalı bir tayyareci kadın, Luiı 

Brentis bundan bes sene ewd, haydutla
nn kaçırdığı çocuklar gibi, esrarengiz bir 
§eldlde ka~mlmış ve bu Mdise günlerce 
Amerikayı meşgul etmişti. 

Luiz Brentis iÜZel bir kadındı ve bil. 
hassa para~tle atlamalarda büyük mu. 
vaffakiyet gösteriyordu. Kendisini hay. 
dutların kaçırdığı ve bırakmak için para 
istiyecekleri zannolunuyordu. 

Fakat. bir müddet sonra anl~ldı ki 
Luizi kaçıran haydutlar değil, bir milyo· 
nerdir! Heyecan uyandırıcı maceralara 
hevesli olan bu milyoner, kadmr trpkı 
haydut hik!yelerinde olduğu gibi kaçır
mıştı .. HAdise ortaya çıkmış. kadın mil
yonerden davacı olmadığını söylemi~ ve 
mesele kapanmıı;tı. 

Bugün para~tçü kadının cvlendili 
haber veriliyor. İlk akla gelen, Luiıln, 
kendisini kaçıran bu milyonerle evlendi
ğidir. Fakat, hayır! 

Kadmm tercih ettiği, kendisini kaçı

ran haydut ruhlu milyoner değil, pek us.. 
Iu bir adama benziren ~hca bir zattır. 

Pangaltı - Kasımpaşa 
y olu 

Pangaltıdan Kasırnpaşaya kadar geni~ 
bir cadde açılma~a ba~lannıış ,-e hatti 
yolun bazı noktalan gcni~etilmişti. Ve. 
rilen bir karara ıöre cadde bu yıl içinde I 
tamamlanmış olacaktı. Fakat Edirne -

Istanbul asfalt yolunun biran e\"Vcl ta- f 
mamlanmasr dil§ünülerek Pangalb. Ka
sunpaşa caddesinin tahsisatı buraya ay. I 
rrlmıştır. Bu yüzden açılacak bu yeni 
caddenin genişletilmesi ve düzeltilmesi 

Sovyet Rusyaya dsir 
şayiaların asılsızlığı 

Moskova 17 (A.A.) - Havas muha 
biri bildiriyor : Sovyet R. S. F. S. R. 
yüksek me.cliıinin toplantıu birç.ck 
Sovyet ricali hakkında son zamanlarda 
hari~te dola!an ,ayiaları. esasııızlığı· 

nı iıbat etmi§tir. 
Elçilere ayrılan locada Bayan Litvi

nof ile kızı görülüyordu. Bizzat Litvi
nofta hükumet locasında Stalinden bi· 
raz ötede Sovyet reis vekili Petrovs
kinin arkasında ve Lejofun yanında o
turmuştu. Lcjof ile Petrowkinin yan· 
yana görülmeleri heyecan uyandırmış 
tır. Çünkü Lejofun bizzat Petrovskiyi 
tevkif ettiği şayiaları dola~mı§tı. 

Buna. mukabil Ukranya liderlerin
den Çubar ve Kossior içtimaıda bulun· 

muyorlardı. 

Anadolu k lftbtt 
kongrede 

Yani idare heyetini seçti 
Anadolu klübü 1938 • 1939 senesi 

kongresi 16 • 7 • 938 Cumartesi günü 
klUp merkezinde büyük bir ekseriyet 
önUnde aktedip. eski idare heyeti me. 
sat raporu alkışla karşılandı ve zim. 
metten ibra edildi. 

Yeni idare heyeti scçiniinde artık 
klilp işinde uğraşamıyacağmr bildi -
ren eski başkan Vahdet Seken heyeti 
mecmuanın ısrarları üzerine tekrar 
ekseriyetle ba§kan seçildi. 

Sekiz senedir SUleymaniye klUbU -
nlin başında ~ahşan bu genç idareci. 
yo muvaffaklyetler dileriz. 

Klüp yeni idare heyeti ~yle kurul. 
du: 

B!lfkan: Vahdet Pekel. 
Asbaşkan: Şefik Bağman. 

Umumi katip: Muzaffer Toksöz. 
Muhuebecl: Hayri Seyret. 
Umumi ka.ptan: Salih Yıkan. 
KlUp mUdtirU: Necati Ursa. 
A12: asim. 

Bir adın 
Şişe nıe 

iki kişiyi başlorınd&n 
yaraladı 

Dün akıam Erenköyünde bir ev ! 

çıkan kavga iki aileyi biribirine girdi -
miı ve iki kişinin de yaralanmasına r ~

bcp olmuştur. 
Erenköyünde Etemefendi caddesin -

'de 14 numarada kira ile iki aile otur • 
maktadır. Bunlardan biri sıvacı Ali ile 
karısı Hayriye, diğeri de Şuayyip 'e 
kansı 1ffet ve bacanağı 50 yaşlarında 

Bayramdır. 

Yazlığa giderek tesadüfen ayni eve 
düşen bu iki aile biribiriyle hiç geçi
nememektedir. Dün akşam gene evin 
bahçesini paylaşmak yüzünden sıvacı 

Ali ile Şuayyip gırtlak gırtlağa gelmiş
lerdir. 

lki erkeğin kavgasına yeti§en Şua. 
yibin bacanağı Bayram ile karısı iffet 
de Alinin üzerine attlarak dövmeğe 

başlamışlardır. 

Fakat diğer taraftan sıvacı Alin='l 
kansı Hayriye de hadise yerine geln: ş 
ve eline geç"rdiği büyük şişeleri kocı
sım dövenlerin başlarına var kuvveti'.e 
vurmağa başlamıştır. öyle ki 50 yaş" '"" 
rındaki Bayram ile Şuayibin karısı lf
fet başlann'da parçalar.an iki Şİ§e ile 1-

ğırca yaralanmışlar ve hnlar için 'e 
yere yuvarlanmışlardır. 

Etraf tan yetişenler kavgacıları ayır
mış ve yaralıları da hastahaneye kald·L·
mışlardır. 

Japonya ile 
Sovyetler 

arasında yeni 
bir had·se 

Baştarafı 1 incide 
tahşld edilmiş olduğunu haber ver
mektedir. HAdlsenln kuvvetleri is
kandil derecesinden nerl gitmesine 
fhtlmal verilmemektedir. 
Sovyetlere göre 
Moıskova, 18 (A.J\.) Sovyet • 

Mançu hudut hadisesi mUnasebetiyle 

Tas ajansı, bir tebliğ neşretmiştir. Bu 
tebliğde bilhassa şöyle denilmektddir: 

"1869 tarihli Hunşun muahedena -
mesi, bu mesele hak1~ında hariciye halk 
komiser1iğine müracaat etmiş elan Ja
pon maslahatgüzarına ibraz edilmiştir. 
Bu muahedcnamenin merbutu olan ha
rita, Çangçi gölünün tamamiyle Sov
yet arazisinde kain bulunduğunu isbat 
etmektedir. Şu halde Sovyet1er tarafın
ldan hududa bir guna tecavüzde bulu -
nulmuş değildir . ., 

Tekzipler 
:Moskova, 17 (A.A.) - Tass Ajan-

sı, Şarki Sibiryn.da gCıya harp hali 
ııa.n edildiğine ve Mareşal Blüherin 
de ora. kumandanlığına tayin edil
diğine dair cenubi Amerlknda cıknn 
haberlerin kat'lyyen esassız ve uy
durma olduğnu beyan etmektedir. 

Reddedilen Japon teklıfı 
MoskoYa, ı 7 (A.A.) - Sovyet kı

taatmın 13 Temmuzda Mançuko a
razisine dört kilometre derinliğinde 
girdiğine dair Japon kaynakların -
dan çıkan haberler, Hariciye komf. 
serllğince tekzip edilmektedir. 

Hariciye komiser muavini, Sovyet 
kıtaatının geri cekilmcsi hakkında 
Japonyanm yaptığı talebi reddet 
mfş ve işgal edilen yerin Sovyet a
razisinden bulundu$unu beyan et
miştir. Bu ha.diso ile ortaya cıkan 

mesele so,·yet - l\fançuko hudutları
nın tahdidi meselesinden ibarettir. 

Macar Başve il! 
Hariciye Nazırile 

beraber Ro maya ırittl 
Budapeşte, 17 (A.A.) - Macar 

Başvekili Bela dö İmredi ile hariciye 
nazırı de Kanya ve refakatindeki zevat 
resmi bir ziyarette bulunmak üzere bu 
sabah Romaya hareket etmişlerdir. 

--o--

lt a lyan memurları 
•• 
Uniformalı 
çalışacaklar 

Roma, 18 (A.A.) - Musolini, mül
ki idarenin bütün memurlarının i~ saat
lerin:le mecburi surette üniforma giy. 

18 TEMMUZ-l~ 
:ç 

lo_qd. Corcun Versaq 
muahedesi hô.tıraları : 9 

1 ere Ve s 0 11-
ra sına ider en 

Bütün m ilet hükumetin arkasında id~ 
Vilson, halkın yalnız demakratlnra 1 zırlığı verilmesini teklif etti. ge~ı? 

rey vermesini istiyordu. Halbuki bu de kabinede bir arkadaş olarak rne .ti 4l 
'fer mokratlarm bazıları ona kal'§ı hareket yetle karşılayacağımı, bu vaıı. ,ss'-

etmişlerdi ve cumhuriyetçilerin çoğu da layıkiyle yapabileceğini ve b~ t 
onun hükumetine büyük yardımda bu- sulh muahedesinin hazırlanma cB~ 

· tl b" b'" "'k d ola lunmuşlardr. sure e ıze uyu yar ımı 
Askuit.çi liberaller ismi verilen grup söyledim. 1' ~ 

hilklımete hem parlamento içinde, hem Bununla beraber, bunların arıcSııı> ~ 
parlinıento dışında tamamile muhalüti. husustaki şahsi fikirlerim otdı.ı~ tr>~ 
Liberal birlikleri yaptığı toplantılarda arkadaıım Bonar Lav ile go ~ 
büttin memleket işçileri yeni htikiimete lazım geldiğini de ilave ettirn· ~ıf. 
karşı bir cephe almaya davet ediliyordu. Lav içerdeki odada ~di. ''Biraı b dr 
HükUnıcti düşürmek için yapılan bu geniz gidip kendisi ile kcnu~yıtıt·• 

harekat, Moris hadisesi ile hiid şeklini dim ve it-eri gittim. .Jtt 
:ı: ··t erı"-

aldı. Sir Frederik Moris kumandanın bir Bonar Lav hir an bile tered:i0 

elde toplanmruıma en başlıca dUşman o- den teklifi kabul etti. ·r.IJ 

larak tanınmı~tı. ı O zaman adliye nazırı Lord fırJi 
Mart mağlOblyeti Uzcrine muhalif'er idi. Fakat emindik ki, bu nezaret~a'~ 

hüklımeti artık düşUrebileccklerini <'il- ter Askuit gelirse, memnu~ 0de ,f 
şünmeğe başlamrşlardr. Bonar Lav ıle yalnız: halk değildi, bütün adtıye 
ben valtiyeti kabul etik ve Moris me: e-

ni derecede memnun olacaktı. p.• 
lesinde dostlarımızla dUşmıı.nlarımızı iyi r 
cc ıınladık. içeri geldim ve heyete, Mis;c ·ıdi!' 

nar Lavın teklifi kabul ettiğinı b1d1~(. Diğer bir mesele daha, bizim sulh ,·e ' 
sükün arzumuza karı;ı şiddetli bir ha•'.?- elim. O zaman, heyet azasından ·rı'" 

biri. Mister Asküit iabincye gı 0 ~ ket olarak o.-taya çıkmıştr. Umumi t~ ıj 
daima kendisi ile beraber çatışnı 

1
• ıJ' çim başladığı zaman bana iki heyet fi l· es 

di. Liberallerden müteşekkil olnn ve l: i- arkada~larından birinin de girn'I 1) 
zzm geldig~ini söylcı..ii. Benim bı.ıııa,~, ri milli 1ibcral federasyonundan, diğPrl tt"' 

Mnnçestcrden gelen bu heyetler iki • l - itiraz etmediğimi bildirdim ve 
rı parti;; birleştirmek i!tCdiklerini b 1_ Bonar Lav ile görüşmiye gittin'I-~ 
diriyorlardı. hususta kendisi ile gene routte ~ 

İkisini de iyi kal'§ıladım ve gayeleıin- ve bunu geldim gene heyete habt~,~ 
de muvaffak olmalarını temenni e.fü n. dim. Onlar da çok memnun oıdulc 

Hakikaten olan oldu geçli diye katul bildirerek ayrıl::lılar. /I_ 
et.miye çok mUsaid bir halde bulu"'u- Bununla beraber, seçimde Y~~ıııt:~ 
yordum. Eskiden beraber çalı§mış oı~n- kilit •e arkadaşları değil. biltUtl etcf 
lar arasında dn bir nnlaşmaya kola} ·a kaybetti. Seçimlerde Moris ~e;İlf 
varılabilirdi. mühim rol oynamıştır. Neticede tıf 

Mister Asküit ide bir kovalsiyon k - met büyük bir zafer kazandı. :aı.ıfar. 
binesine muarız değildi. Yalnız, on n diye kadar, elde ettiğimiz m~\l'afref 
istediği bu kabinenin başına geçmel ·i. yetlcrin en büyüğü idi. Askult $ f 
Bu, onun için büyük bir prensip me :· nun bütün liderleri düştüler. tşçi ,f 
lesi idi. tisinin harp aleyhtarı liderleri de 

Bana müracaat eden heyetlere §U. u al:ibete uğradı. ıe' 

söyledim: Kabineye Askı.iit grupu is- Bu suretle, hükumetin sulh le?~ 
tirak etmedikçe i~i meselesinde h ç ransına gönderdiği heyetin arlcS ~ 
bir ihtilaf halledilemez. Onlar kabine ~c bütün millet bulunuyordu. Bu 5 ti 
bulunmazlarsa bütün mes'uliyet bizi.n konferansta itiban büyiiktü ve ııtı ,ır 

aJe· üzerimize !düşecektir. !arına fazla tesir etmişti. Bazı g 13~ 
Bunun üzerine bana Mister Aslci"i~e rin Paris konferansının karar vı' 

kabinede yüksek bir mevki vcrn·"k itiraz için yaptıfdarı neşriyat ta ııe 
isteyip istemediğimi sordular. Hey.::t Sİ% kaldı. ~' 

_a_z_a_s_ın_d_a_n_b_ir_i_M_r._A_s_kiıi_·t_e_a_d_ı_iy_e_n,_a_---------~ 

• r nlre nışan .,., 
Burgos; 17 (A. A.) - Frankor .ın "cwnhuriyetçi İspanyaya silah. 5 

nazrrlar meclisi, Alman hava na::·n çin silahtır'' diye bağrrmışlardır· 
11 

'/-

mareşal Göringe kızıl oklar nişanı: m Mitingde kabul edilen karas: e 
birinci rütbesini, İtalya har:•.:iye nr -ı- sureti cc lspanya elçisine t~"ôJ~e~ 
rıCianoya da İzabel la Katolik nişa.·ı- mi~tir. Bu kararda İngiliz; hul<Ô etti'. 
mn birinci rütbesini tevcih etmiştir. den faşist devktlere yardım ettı'ı:I 

Londrnda ntimayiş ve İspanyaya giden İngiliz: "aP ~ 
Londra; 17 (A. A.) - Bugün bin- nın himaye edilmesi talcb olun~ 

lerce nümay!ş;i Trafalgardda yaptık- dır. 
lan bir mitingi müt~akip İspanya bü- Muharebe vıtziyeti ,ı ~ 
yük elçiliğine giderek İngiliz hllkıimeti Vatansiya; 17 (A. A.) - 'fet11 s ~' 
tarafından takip edilen siyaseti takbih besinde bilhassa tazyikini Rubie1°, 5J 
etmekte oldul:lannı bildirmişler ve tahkem hattına tevcih eden asil't; ı?' 
U Augustcn köyiıne kadar ilerıenıe us,, vapuru vaffak olmuşlardır. ~ 

Denizyollarmm ikinci yeni vapuru Sus 
bu sabah saat 10,30 da Iimanımrza gel
miştir. Deniz:bank \'apurun Ycşilköy 

çıklarmda istikbali için prokram hazır
lamıştı.Sabah bir motörle Deniz ticaret 
miidürii ve Denizbank erkftnı vapuru kar 
şılamışlar ve İ!:İne girerek limana ka. 
dar gelmişlerdir. 

Mersin hatti vapurlarından Etrfiskün 
getirilmesi için de 50 kişilik bir kafile 
Almanyaya gitmi5tir. Bu vapur ağustos 
başında limanımıza gelecektir. 

Sus vapum ilk seferini davetlileri ha
mil olarak Bandırmaya yapacaktır. 

Denizbank bu seyahatin programım ha
zırlamıştır. Davetiyeler bugünlerde sahip 
lerine gönderılccektir. 

Midilli açıklarında vapurda bir h8... 
dise olmuştur. Ba~yağcı Osmanın 

verdiği emirlere • kızan yağcı Hü. 
seyin bıçağım çekerek başyağcıyı ağırca 
yarlamr~tır. Ç.anakkalede Osman ha!;ta· ; 
n.ere kaldırılmış Hüseyin tevkif edilmiş- r 

Hükumetçiler düşmanı yıprat cV'ıl 
devam eylemektedirler. Espadorı ıp r 
mn eteğine gelen hlikfime~çi!e: ~,ı 1 

mıntakasrnda Picallo tepesıru ~ş 4 rl. 
mişlerdir. Bu mm takada asilerifl1,~ ~ 
yaresi \:Ümhuriyetçi hava ku'<\l'~t uıS'.J 
rafından düşürülmüştür. Bu dO§ ,,.w 
tayyarelerin ikisi en modcrfl 
tayyarcleridir. 

Frankoculara böre ~/ 
Teruel; 17 (A. A.) - Fra ~ 

Tcruel·Sagonte yolu zerinde ~ v::; 
larını devam ettirerek bu sabııl1 ~ıı' 
istikametinde ilerlemeğe ba?1 iti P 
dır. 1400 rakamlı Pina tepesırı 
için muharebe edilmektedir. 

Bombardımanlar . 11 ~~ 
Alikante; 17 (A. A.) - ~ı.ı~(i >, 

üzeri beJ Franko tayyareSl §~sı 1 
kuvvetli bombalarla bombard ~ti~ 
miş ve ayrıca da yüz kndu ya~ .... f7it 

··yur bil:ıı :ıtmış~r. Bombaların bu 

~ 
ıı 



~~Z-1938 
---~&et ~ :J.acilıe 
ltt~ Dil G li"I maılhı 'f elec 

öğft ~CClYI !}( 
t~lnan bana c:"'vg·ıı · k .. k" . d" "lltrrlan "" ı ·anım ·ı. şım ı şu 

~da ihr ~azarkcn ağlıyorum. Bitişik o
lır kat ~~ar hasta anam uyuyor. Kimbi· 
bartk ~n defa rüyasına girdiğim mü.. 
teıe kad rn, ben biiyüyük bu yaşa gelin 
ç~~r ar ne heyecanlar ne üzüntüler 
rı.ı. • ır. Çok k · 
'"".il. iken uvvetlı hatırlarım, ço-
V aıiıeıe;. a?am beni öpmez, koklardı. 
ken gec lilli hazırlar ve dersime çalışır. 
her ot~anlarına kadar benimle bera· 
~er .. ben· d~. Ç-amaşırlanmı değiştirir
lifinı h 

1 Yıkarken adeta rırpmdığmı bi· 
l · oan b' ~ 
t}'\e k a ır şey yapacak mı, besme-

defa haeser, besmeleyle dıker, sırtıma ilk 
biıcıUnbt~. dualarla giydirirdi. Kendimi 
•'Sakın 1• her aynh~ımda son sözü: 
Anaı Seç kalma, erken gel! .. olmuştur. 

lteııer ~~~tlanndan hiç bir şey bekle.. 
lanr.nı . . nn Yegfule endişeleri evlat

ınCUıınem 'd· · · ek .,, Gaıet esı ı r, morun • mı ...• 
llan ban ede okurken yüreğim sızladı. I. 
la:ı ~Vgili kariim ki, şimdi şu satır 

14 ~ en d~ ağlıyorum: 
lln~~ hır ÇOCuk. ilk tahkikat sı. 
le ıı-!' _kendisini isticvap edenlere ~Y
.,~. 

'Sinıa· d~· 1 size cevap verecek halde 
hr.L un. Ne ol · · ·~ . ur sız bana acırsamz bıraz 

A .... ~ de kendime geleyim!,. 
ıı;: "'-'(JJ had. 
""l't c1..ı:.. 1 . ıse!! Hayır bu bir acıklı hfi. 
Va~ı ~ır. 
ka.~: ihanet, millete suikast vakası 
hıırglin a _b~unuyoruz! Yarın yahut ö. 
larnu be 1'~rkıye cumhuriyetinin hudut
~ rn .. ı. klırecek çocuklar. genrler eroin 
· -"'<Ul\'ed ·r 11 

~ '1!er 1 1Yor. Zehiri dağıtan meşum 
' 1 l4 Ya~ındaki çocuklara kadar 

"?> ~-•• 

'-ll}it:inı . 
<1aki ~diken diken oluyor- 14 yaşın 
tlarasrnı n cebindeki şeker ve çuh-ulata 
''arız:. ona zehir satmak! Bu bir 
\'a."titr: öı- · Ve canavarlara bir tek ceza 

'trOin Um cezası .. 
d~r. t~akçısı, ecnebi ise suikastçı
llidır \ıe ,l-1! tebeasmdan ise, vatan hai· 
§~li ~daın edilmelıdir. On dOrt ya_ 

1 
f ~e İ)J,:Urnlara varmw.ya kadar mel' 

atın, on ~ sımnnı genişletmiş adam. 
~ ~ dort yaşındaki çocu~un şeker 
rıaıı gib~ta ~rasma varıncaya kadar 
tlt"tirıı· elını uzatan adamların mem
haı.Jarı 1: bir tek soluk almağa bile 
t~ dO)ı tur. Gözlerini ancak kara top 
~l'enın, b~tabileceği bu hayvanatı vah. 
• }'t Ctınıhu ~Udurmuş mahlOktann Tür· 
liııde gebe rıyelinin adalet sehpası üze-

14 Ya 
1 

rıtıeleri Hizımdır. 
eo~a~ıaşrırıdaki Arif için ağlıyorum.. Ye 
hatrrıa~nı arasında bir tarih hkrası 

On dok tan da kendimi alamıyorum: 
~~~ vtıı~cu asnn birinci yansında 
h. atacieniıe ikı defa büyük amiral olmuş 
t.ıır Pa~a ~~Şaklarından Çengeloğlu Ta· 
hi atı ~raıa sert bir adammış .. Mora ih
\ r de\'rind~da l stanbulun çok karışık 
~ltr olttrın sık sık hırsızlıklar, teca
~clan . uş, hiç kimse malından ve 
'~ • enıın de~ ·1 . . 
~ ~ı bir ta K1 mtş. Çengeloğlu bır 
top~ll, Yitnk~a hareketi ile ne kadar 
gj lnu~ bi cı, _hırsız, esrarkeş varsa 
ıı~de binn.: r &emıye doldurarak kendi-
~· -•uS.. l\Ia 
lar~lle bir~~!:"" rmaraya açılrnı~. Orada 
~I ın da ay:ı dayak atrnı~ .. Erlı azılı. 
att atıp he ~· . anna ve boğazlanna taş 
L lfllıı P ının o ·· ·· 
«tr... ~ .• t:-rt . ~oıu önünde denize 

-<ıırı~ c esı ·· 
l'll rn -..ı. teııau gun de İstanbul sokak-
~ 1 <lÇık b ar çıkartarak· "Herkes ka 

~h,.., • Irakrp • • . : 
hai.._ "'Jiaııa bir k ~atsın!.. Bır tenceresı 
~lfltnı~ azan vereceg""im! di'"·e 
ı:.r • ,, J 

~ Otn ka 
trbı \akçılar · · . 

anası ının rpını, 14 yaşmda-
~ekecektir. 

Reşat Ekrem Koru 
i\ 

ıın~~"lll ~1 teş~kkür 
' lltııı eaı,teııini 

111tt,ıı. !laki ''E:d n 16 temmuz. tarihli 
lll l ırne m k 

ıı l.ı~ ~l nıısınd e tupları,, başlığı 
11-ı tııtrıııı 'tıironıu al\ahfadından bulundu
~ ~tıll Sarıp ara l'ılustııfıı1a ait E. 
tıı ~ili) f);~ak~a ~ş~ ca~ii h:ıllresindeki 
u;tıı~ h tıkin dclalu~ı müfettişi senemi 
~ lıııta 

1
8l ırse, er Clı) le meydana çılca-

tlfııırı. a~) arc f YUrddaşlnrımızdan Be-
h 'Gltı. abrikıııo- - ,.. . D . b ·~~ ~cnıd l"U nurı crnınıs 

t ~~•rı1 1 
1 ltınd en lnı:ıtırıldıllını şükran 

~ t. le e okud k 
~"İti\ 'a~ııa u • Bu tarihi ve 
t\ıı_tlı. aı le Litınt oları umum ın iirctt lş Kıi. 
lı "fltıtıt1u~unı11z l ~lllıran Nuri Demir:ıf;:ı 

'•t~ıeıı lbJ~~ !tlşukrnn 'e minnet duy. 
Aı t,.~., 1tt d(' n hu satırların kıymet-

e,. e111. tcoıu 
•l/orıı •ltı d nmao;ını rica ederim. 

'' ~· aimf k "Ora 1• 0 Uf/llrnlarrndan 
• ıııtaf p r\ a aşa alıfn<lından 

, •• Nobu ue F t 

HARER - ~ EK>Sm!7 

[~.~~e:-~ı 

Yüksek sanat kültürüne 
hasret çekişimiz ••• 

"Tabi,, denilen bügük adamların eksikLiğindendir! 
Bakkal, elmas tica
retin{! girişebilir . ., 
mı. 

Ticaret serbest ol
duğuna göre, eer
mnycsi varsa giri
şe bilir tabii. Fakat 

serntayeyi kediye 
yükletmek tehli
kesi her an Damok-

lesin kılıcı gibi ba
§mda asılı kalIT. Ze
kw ancak bulgur 

'\'C zeytin yağı fi
atıannm dar bir pi-
yasadaki dalğa-

laruşlarmı sez-
meğe ahıımI» bu-

. lunduğu için, dai
ma bir birinden bU-

yUk zararlara uğ
raması mukad-

\ 

piyasayı bir ''aür
pr.c<lüksiyon,, kar 
şısmda brralnrlar . 

Kimi muallim
dir, sabık memur
dur. Karii okut. 
mayı · talebeyi o
kutmak kadar ko· 
lay sanmak hata
sına saplanmış· 

tır. Bir kısmı ise 
"anane,, halintde 
lı:itapçılığa inti. 
sap etmiştir. Hani 
eskiden devlet da
irelerinde kapıcı· 

lar, hademeler ve 
mahallelerde bek
çiler yerlerini hep 
hem ~ ri le ri ne 
devrederlerdi ya .. 
İşte onun gibi 
bir şey. 

Niğdeli, yahut 
Kayserili Arakel 
Efendi hiç ıüphe
siz orijinal bir a· 
damdır. Fakat 

derdir, zira ma· 
lüm masalın çöp. 
lUkte elmas bulmuş 

horozuna döner. 
Manav iç,in de keyfiyet böyledir. A

vukat için de, ressam için de, diplomat 
için de. 

çmm elinde bu sanatın alacağı şekil bu 
günkünden başka türlü olabilir mi? İr 
tc kitabçılanmız meydanda 

'Arakcl Efendinin yarım am sonra 
onun metodunu dahi aratacak bir tarz
da çalışan kita.bçıya ne denir? 

Her kes istidad .,. e kabiliyeti oan i
şe sarılmalı ve bilmediği işte ciaima za
rara uğriyacağmı bilmelidir. 

Ben eski diplomatlar bilirim ki i§siz 
kaldıkları zaman gazinolar aç1nrıılar, ai
le mutfakları kurmak sevdasına. tutul-

Bunların bir kısmı, sadece ıcrmaycsi
ni işletmek arzusu ile bu işe girişmiı
tr. Eğer banka daha fazla faiz verirse 

bilmem hangi şimendifer tahvili daha 
kar gösterirse, ojkkanrnı satıp serma-

••• 
Diğer bir makalemde de izah ettiğim 

gibi bütün hata, fikir sahamızın istis
mar imtiyazını dört beş küçük dükka
na bahşeden tal.ide ve tesadüflerdedir. 
Bu kitabçılar masum adamlardrr şüp
hesiz. Fakat, 'bir başka saha.da da yal· 
nrz ferdi bir zarara scbdıiyet: verebile-

yesini o iıe yatırmağa can atar. 

muıılardı. Beceremediler, avukatlar ta
nının ki barodan ayrılıp madencilik, ha-

Bazıları tanınmış kağıd tacirleridir. 

lıcılık, tütllncUlük yapmak sevdasına tu 

tuldular, battılar. Ressamlar tanırım ki 

ticaret ynpablleceklerini r;andılar, işi 

yUz.lorine gözlerine boyadılar. 

Bizde kitabcılığrn zaif tarafı budur. 

Raflarındaki kitablarr bulgur, fasulye, 
Amasya bamyasr gibi gören bir kitab-

Kağıdı beyaz satmak gözlerine daha 

karlı göründüğü gün belki de kitap bas 

mazlar. Kağıd, sermayesinden a?ğı .dü
ıerde kitab haline sokulması (daha doğ 

rusu karalanması" yani maliyet fiatı 

daha ucuz ve sürümü ağır olsa bile -sa
tış fiatı daha y\iksck bir mamfil madde 
haline inkıhbı daha kirlı olursa derhal 

. cek olan ha talan fikir sahasında umumı 
zarara sokan bir hata, hatta bir felıket 
derecesine yükseliyor. 

Türk ~metinin muharrirleri, ~r:. T 

leri sanatk&rlarr vardır. Türk milletinin 
yüksek sanat kültürüne hasret çekişi 
"tabi'' denilen büyük adamrn eksikliğin
dendir. Türk irfanı "taht" bekliyor. 
Eser ve müessir ha.zır ve boldur. 

EOlb>nse ır<en<SJDDıl~e 
cngaıra ci11.nmanı 

AMERİKALI bir kimyager kadınlan alakadar cdef.:ck 
bir keşifte bulunmuş, ciğara dmanlarını boyamağa 

muvafıak olmuştur. 

Bundan sonra, bir salonda otururken halka halka yük
selen crğara dumanlarını başka başka renklerde göreceğiz 
demek oluyor .. Mavi, yeşil, pembe, portakal rengi, san, kır
mızı ve daha bir çok renklerdeki dumanlar odalanmızın ha
vasında raksedip duracaklar, şimdiye kadar yalnız elbisele 
rinin, çantalarının, kunduralarının, saçlarının ve tırnakla
rının rengini biribirine yakıştrrmağa uğraşan şrk ve zarif 
kadınlar bundan sonra ciğara dumanlarının rengini de dü
şünecekler, ve belki de ala.imi sema renklerini hatırlatan du 
manlar arasında oturmaktan tatlı bir haz duyacaklar. 

* Macarnstalrilda 35 ın€Jıfa.ns 
~aşına bllır ot'ffaıDyecl 

M ~CAR1STANL'l nilfusu 8 milyondur. Bugün bu mem
lekette itfaiye evinde çalışan 100,000 insan vardır. 

Macaristan bu miktarı 240,000 e çıkarmnğa karar vermiştir. 
Bu knrar tatbik edilince Macaristan nüfusunun otuz be§te biri 
itfaiyeci olacaktır. 

Bu haber hakkında fikrini bildiren Macaristan itfaiye u. 
mum mıifetti.§i, harb halinde memleketin hava hücumlarına 

kar§ı tnmamiyle askerleştirllmle olan bu tc§kilatla müdafaa e
dileceğini söylemiştir. 

ll-
G@z D lblı k lhuırso~o 

BUGÜNLERDE Münib zabıtasr garib huylu bir hrrsı-
zı aramaktadır. Bu hırsız şehir sokaklarında bisiklet

le dolaşmakta ve gözlüklü bir kadına tesadüf edince bisik· 
lctini durdurarak bir yol sormak bahanesile kadına yanaş· 
maktadır. Kadın, onun sualine daha cevap verecek vakit 
bulamadan, hırsız; kadının gözlı:iklerini çekip almakta ve 
derhal bisikletine binerek savuşmaktadır. 

Şimdiye kadar bu hırsız a1eyhine SOO kadın taraf m
.d"11 şikayet vaki olmu§tur. Fakat, hırsızı te§his edip yaka
lamak mümkün olamamııtır. Bu adam hazan uzun sakalh, 

hazan yalnız bryıklı, bazan da tamamen tıraşlı olarak görün 
mektedir. Günde :bir Jta defa da elbise de i tirmektcdir. 

İ NGİLİZ floktorlanndan Fraser Darleng, karısı ve on 
iki yaşındaki oğlu, Orkad adalarının 180 kilometre 

garbinde bulunan Nort Rona ismindeki bombo1 adaya git
mek üzere Londradan aynlmış1ardır. Uç kişı1ik aile, sene 
sonuna kadar bu bomboş adada oturacaklardır. 

Medeniyet alemi ile yalnız bir telsiz telgraf vasıtasile 
alakasını muhafaza edecek olan bu ait, tahta bir k}iibede o
turacaktır. 

Doktorun maksadı Atlas Okyanusunda yaşıyan gri 
renkli fok balıklarının nasıl yaşadıklarını tetkik etmektir. 
Bu hayvanlar umumiyetle ağustos ayı içerisinde bu ada
nın sahillerinde yavru çılı:anrlar. 

Doktor Londradan ayrılırken kendisini teşyi edenlere 
r•geçirti.:eğimiz hayat muhakkak ki sessi:ı: ve sakin olmiya
cakttr, demiştir. Çünkü yavrulıyan foklar çok lmkanç o· 
lurlar, bu kıskançlık yüzı:inden aralarında fet.:i cinayet sah 
neleri olacağından eminim!" 

~ 
IEn az güındellk ırekcru 
K ORA köylüleri 54 yılda ancak 34000 frank kazanırlar. 

Gazetelerde hemen her gün Holivut yıldızlarının 

dünyada en çok para kazanan insanlar olduğunu, yahud 

İngilteredc senede 500000 liradan fazla kazanan bahtiyar
lar bulunduğunu okuruz. 

Amerika.da "Asya milletleri hakkmda tetkikatta bulu 
nanlar cemiyeti" yirminci asırda bazı Asya memleketlerin
de verilen ücretlerin azlığı fü;erine nazan dikkati celbedi
yor. 

Hindistanda kadınlar tabii daha az para kazaıınlar.Haf 
mukabilinde tarlalarda çalışan rencbcrler vardır. 

Mogolistan ormanlarında günde on beş saat çalışan o
dur1.:ular ayda ancak 4 dolar alırlar. 

Hindistanda kadınlar tabii daha az par kazanırlar. Haf
tada yarım dolar çalrşacak bir hizmetçi bulmak daima müm 
kündür. 

Fakat, Kora pirinç tarlalann.da çalışan amelenin aldı
ğı para az gündtlik rekorunn son haddidir. Bunlar ayda 
ancak biricik dolar kazanırlar. Bunlardan 54 t>ene amelelik 
eden bir adamın büKin kazancı ancak 34000 franktır. "bi-
zim paramızla yalnız 1700 lira. a 
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1.anteü 
Aoo1n1 snze aoto 

me~;ğo.n K 
Aziz okurlarım, 
Bugün size ne yazayım; neyi, hangi 

mevzuu karalayım acaba? 
Elimde. elimde demiştim, pardon, ka. 

farnda bir sürü mevzu var ama bunların 
hangisi üzerinde kalem oynatırsam o, 
sizin daha çok hoşunuza gider bilmem ki! 

İyisi mi kafamdaki mevzularımı ben, 
şimdi size birer birer kısaca bildireyim, 
siz de bunlardan hangisi hoşunuza gider
se onu telefonla, mektupla bana bildirin, 
gelecek yazımda ben de size uzun uzun 
ondan bahsedeyim! lşte kaç gündür ka
famda birikmis olan mevzular şunlardır, 
siz bunlardan beğen beğendiğinizi seçin 
bakalım: 

-1-
Geçen gün, içinde vakitli, va

kitsiz gramofon, rad;·o çalınma. 

dığına kanaat getirdiğim tenha bir yerde 
tam biraz bCi:,c:ınıı dinlendireceğim sırada 
yanıbaşıma seyyar bir kemancı ile bir 
cünbüşçü dii,.tjip de tıngırtıya ba§lama
sınlar mı? 

Yatrmurdan kaçarken doluya tutulmak 
işte buna derlerdi. Hemen cebimden on 
kuruş çıkarıp çalgıcılara uzattım: 

- Parsanızı peşin alın ve çalmadan 
başka yere gidin! 

Evet, onlar sevi~le onluğu alıp çalma. 
dan oradan uzaklaştılar ama iki dakika 
sonra bir kanuncu kadınla ve bir tefçi 
gelip kulağımın dibinde ayni zırıltıyı 

tuttunnasınlar mı? 
lşte bunun için, kapmnın üzerinde: 

"Burada ne gramofon vardır, ne radyo ... 
Seyyar çalgıcılar ise buraya kat'iyyen a .. 
yak basamazlar!,. 

Diye bir tabela asılı olan kahve. lstan • 
bu1da ne kadar para kırar acaba? 

-2-
Bundan birkaç gün önce şehrimizin 

büyük ve maruf mağazalarından birin.. 
deydim. 

Orta yaşlı bir bay, henüz gençten sa
yılan bayanına yazlık iskarpin almak 
istiyor; fakat bay bu işin ne kadar tez o. 
Iup bitmesini istiyorsa b~an dC\}.qadına 
Ş o kadar uzatıyor; ortara kon~lan bir 
alay iskarpinden bir türlü hangisini se
çeceğini şaşırıyordu. Bir hayli tereddüt
ten sonra hatuncağızm gözü nihayet iki 
iskarpinde kaldı ye her iki çift iskarpi
nin birer teki birer elinde olduğu halde: 

- Bunu mu alayım, şunu mu? 
Diye anlan evirip çevirmeğe başladı. 

Aradan böylece bir hayli tereddüt dakL 
kalan geçtiğini gören çenebaz tezgahtar 
artık dayanamadı, ortaya gayet hoş bir 
Musevi nüktesi savurdu: 

- Bana kalırsa banum efendi, bir tek 
bundan alın, bir tek de bundan .• Hem 
böyle olursa ortaya tek tek iskarpinle 
gezmek moda~ı diye yepyeni bir moda 
çrkarmıs olursunuz. 

Lakin kadın ondan daha baskın çıktı: 

- Sen de ama enayi saba ~n ya? 
Bir tek ondan, bir tek ondan al diyece
ğine bir çift ondan bir çift de ötekinden 
al derler, aptal! 

Tezgfilıtar gülümsiycrek: 
- lyi ama dedi, biz buraya bir gelişte, 

bayanına iki çift iskarpini birden alacak 
baylan daha kapıdan girerken gözlerin· 
den çakarız! 

--3--
Pazarlık çok fena ve maktu alış Yeriş 

çok iyi şey ... Hat~, birkaç yıldır beni 
pazarlıktan büsbütün tiksindirip hep 
maktu fiyatlı yerlere alıştıran ve §İmdi 
Edimede bulunan arkadaşımın kulakla
n çın çın çınlasın! Ben biri<ıç gün önce. 
ta eski zamanlardanberi fiyatlarının 
maktuluğuyla meşhur olan büyük bir 
mağazadan metresi iki buçuk liraya yaz
lık bir kumaş aldım. Fakat, zevki seli· 
mine turp sıktığım bir arkadaşın öela. 
letile kendisine götürmüs olduğum eli 
büsbütün makas tutamaz hale gelesi bir 
terzi taslağı, bu kuma_şı içinden çıktl
maz. berbat bir hale getirince biz, ta
mam on sekiz, yirmi lirayı sineye çekip 
ayni kumaştan tekrar almak için ayni 
yere bir daha gittik ve bir de baktık ki 
o kumaştan orada kalıiıamrş .• Tabit o ci
varda b."Umaş satan başka bir mağazaya 
girdik '\'"e ne dersiniz. ayni kumaşı bu 
mağazadan hem de pazarlıksız yüz dok
sana almıyalıın mı? Aradaki fark metre 
ba~ma tamam altmış kuruştu. 

Durun hikaye daha bitmedi. bunun 
"(Devamı 15 incide) 

Osman Cemal KAYGILI 



Yazan: Rahmi YAUJZ 
Zeynep deırıın ıonır dlYışü!Mlceyce 

daD<dlu. O, cas~sOtYJ<§Jun ne 
oDduğıuıllilu pek bDBmDyoırcıu, 
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- Yalnız bir şartım var! 
- Nasıl şart! 
- Hiç .. O kadar basit, o kadar ehemmi 

• yetsiz ki §arttan sayılmıyacak bir şey 
adeta! .. Ama gene biz bunu şart diye ka
bul edeceğiz. 

- Ne olursa olsun .• Şartın mahiyetini 
öğrenmeden kabul ediyorum! .. 

- Çok güzel! .. Şartım şu: Seni Ça
nakkaleyc göndereceğim, giydirip kuşa
tacağım. Cebine yol parası da vereceğim. 
Fakat babalığının evine inmiyeceksin .. 

Gizlice sevgilini bulacaksın .. O da senin 
Çanakkalede bulunduğunu kimseye söy. 
lcmiyccek! 

Zeynep güldü: 

- Şart dediğin bu muydu? 

- Dur! bu, daha ~artın birinci kısmı! 
Arkası da var. Sevdiğin delikanlı ile giz. 
li gizli düşüp kalkmakta devam edecek

sin .. Para bahsini hiç hatırına getirme! 

Ne zaman paran azalırsa sana vereceğim 

bir adrese hemen mektup yazacak, sade 
para istiyeceksin! Şimdi şartın ikinci 

kısmını anlatıyorum; o da şu: Orada bu

lunduğun müddetçe etrafına göz kulak 
olacaksın yeni gelen Alman askerlerini 

öğrenecek, bunlar için sana göstereceğim 
usulle bana haber vereceksin! Almanlar 

boğazda yeniden büyük toplar getirecek 
ter! Onlar gelince, yahut daha yoldar

larken haber uçurtursan çok daha iyi o

lur. 
- Bunu duyarlarsa bana ceza verir

ler! 
- Aldırma!.. Ouyurmıyacaksın ki.. 

Bunu bir sen, bir ben bir de Allah bile
cek, başka kimsenin haberi olmıyacak. 

- Ya öğrenrilersel 

- Dikkatli davranırsan bir şey öğre-
nemezler ! .. 

Zeynep derin bir düşünceye daldı. O, 
casu,luğun ne olduğunu pek bilmiyordu. 

Bilmiyordu ama böyle haber vermek su
çundan birçok kimselerin cezalandırıl

dıklarını da daha sürgünden evvel duy
muş, öğrenmişti. Şimdi, ona barınacak 

bir :·er, iyi bir h~yat, ~emi~ e~ec.eğini j 
söylıyen. bunu, bır gecelık mısafırlıkte\ 1 ı 

isbat eden delikanlı karşısında dil dökü

yor, ona bu kuruntusunun yersiz olduğu 

nu. hem bu işin fenalık mahiyetinde bu. 
lunmadığını anlatmağa uğraşıyordu. 

Bunu kabul etmeli miydi? 

rıldı. Zeynep o geceyi de Taksimde, Fi. 
ruzağadaki evde geçirdi. Ertesi sabah Da 
vbtle birlikte Galataya indi. Tophane 
rıhtımında duran gemiye bindiler, Erde. 
ğe doğru yola çıktılar. 

Genç İngiliz yolda Zeynebe tekrar tek
rar yapacaklarını hatırlattı. Vazifesini 
iyice belletti. Erdeğe gelince ondan ay. 

rıldı. İskelede Çardak, Gelibolu ve Ça
nakkaleye gidecek bir yelkenlide genç 
kıza yer ayırttı. 

Genç kadın o akşam yola çıkan yel
kenli ile Erdekten ve Oavistten ayrıldı. 
Ertesi günü öğle vakti Çanakkaleye ge

len yelkenli Zeynebi karaya çıkardı, bı

raktı. Genç kız gönlünde büyük bir 
sevinç dalgasile tekrar Çanakkaleye ayak 

basar basmaz ilk işi doğru Hastane bayı. 

rına koşmak, oradaki hastanede sevdiği 

delikanlıyı. Artini aramak oldu. 

Havanın sıcağına aldırmayan genç kız 
yaya, sahil boyunu tuttu, yarım saat 

kadar yakıcı güneşin altında yürüdü, 
hastane bayınna geldi. 

Neferler, şık bir kadının oraya doğru 
gelişini tuhaf bulmuşlardı. Biribirlerinin 
işaretile IAhzada ufacık bir küme teşkil 

eden 8-1 O nefer kadının . yaklaşmasını 
beklediler. 

Genç kız heyecandan kızaran yüzüyle, 

yepyeni ve lüks kryafetile çok güzelleş. 

miş, adeta değil harp rnıntakasmda, 

en sakin ve refahlı bir yerde en tok erke

ğin ihtirasını calb ve cezbedecek bir ha
le gelmişti. 

Neferlerin hayran nazarları altında 

genç kız onlara doğru yürüdü, yaklaştı, 

sokuldu .. Sonra, hiç bcklenmiyen bir 
tavırla grupa sordu: 

- Birisini arıyorum! 

Grupun içinde bir tereddüt havası es
ti .. Genç kadın cevap vermeden biribirle
rine bakıştılar. Neden sonra içlerinden 
birisi mukabele etti: 

- Kimi? .. 
- Mirat oğlu Artin!.. 

Neferler biribirlerine tekrar bakıştı. 
lar .. Zeynebi hepsi tammıştrlar. Fakat 
bu kadar mükemmelleşmesine akıl erdi. 
rememi~lerdi. 

Başçavuş onlara Zeynebin sürgüne gön 

derildiğini söylemişti. Onlar da buna i

nanmışlardı .. Fakat işte hadiseler başça

vu~u yalancr çıkarıyordu. 
(Denmı var) 

To rbalı'da 

Otel, banka ve 
köprü lazım 

Belki yerinde, yu\'asında. sevdikle."inin 

ve bilmukabele sevildiği insanların ara
sında bu çeşit bir teklifi reddeder, ona 

yanaşmazdı bile.. Ama, şimdi içerisinde 

bulunduğu hal onu, bu işi kabule sevk ve 

icbar ediyor, kabul etmediği takdirde 
aç, çıplak ve kimsesiz bir halde sokak 

ortasında kalmağa mahkQm bulunuyor. 
du. 

üstelik teklif ona refah temin ettikten 
başka sevdiği delikanlmn, Artinin yanın

da bulunmağı da sigortalıyor demekti .• 
Kısa süren düşüncesinden sonra Zey. 

nep sakin ve ezik bir halle bunu yapa
cağını bildirdi. : 

Cellat gölünün yerinde münbit 
lttrld.lar meydana getir ildı 

- Peki; o halde şimdi senin yol hazır
lıklarına başlıyalım. E\'Vela üstünü başı 

m değiştirelim. Sonra bu iş için öğren

men lazım olan noktaları da sana anlata

yım. Bu gece de burada kalırsın! Yarın 
erkenden benim vapurumla Bandırmaya 

hareket eder; oradan gemi değiştirir Ça. 
nakkaleye çıkarsın! 

Bundan sonra Oavist genç kıza mektup 
adresini verdi.. Mektubu nasıl ve ne su
retle yazacağım, nasıl kelimeler kullana
cağını uzun uzadıya anlattı. Keskin ze
kasile her öğretileni çabuk kavrayan Zey 
nep ilk dersini aldıktan sonra Davistlc 
birlikte sokağa çıktı .. Genç kıza muhtelif 
elbiseler alındı. Genç ve zengince bir ka
dına yarryacak ve yaraşacak ne varsa 
mübayaa edildi. Bunlar bavullara bastı-

Torbalı, (Hususi) - Evvelce Malarya 
kaynağı olan Torbalı, bugün artık vila
yetin en mahsuldar, feyyaz, ve sıhhat 
kaynağı parçası haline gelmiştir. Torba
lının 800 ağaçlı emsalsiz çamlığı, Torba
lıya gelenlere yeni bir hayat bahşetmek. 
tedir. Eskiden Aydın vilayetinin me§hur 
at koşularının yapıldığı bu yerde bir 
kermes hazırlansa, herhalde çok istifadeli 
oUıcaktır. 

Kurutulan (Cellat gölünün suları altın 
da kalmış toprakları §İmdi mümbit tar
lalar haline getirilmiştir. İkmal edilmek 
üzere bulunan kanallar gelecek yıl bura. 
da tuğyanlara da meydan bırakmıyacak
trr. 
Torbalının birkaç ihtiyacı vardır: Bir 

otel, yol, Kuşadası şosesi üzerindeki köp 
rüler, bir banka şubesi.. Çamlıklarda 
kurulacak bir otel. ayni zamanda sana
toryom vazifesini görebilecektir. Ku~ada
sı yolundaki köprülerle diğer yolların ta. 
miri ve bir banka şubesi açılma!::r. mem
leketin iktisadi durumu üzerinde mühim 
bir rot 'oymyacaktır. 

Kon va da 

Sulama 
işleri 

HUtfin ovayı s ulayan 
geniş teşkilat Nafia 

Velialatln e d t! vredild i 

• 
~ 

Konya O\asım sulamak i~ln kanal ıu:ma 
fanliyetın,ıe konyn. ,·aıı ... ı "iu iızlcri btiro
sa memurları ara..-.ın<la direksiyonu biı-

zat Jrnllanıyor 

Konyaı (HABER) Çumrudaki 
sulama istasycnunun Nafia Vekaletine 
geçmiş olması burada derin bir sevinç 

uyandırmıştır. Yıllardanberi Ziraat Ve 
kalctine bağlı olarak, fakat basit bir 

" kadro ile idare edilmekte olan bu is-
tasyonun, aidiyeti hasebiyle, Nafia Ve-

kaletine devredilmesi burada umumi 
bir temenni mahiyetindeydi. 

Başvekilin, Meclisin kapanış nutkun
da, Konya sulamasına da ili§erek, bu 

mühim davanın Nafiaya geçmiş oldu -
ğunu söylemesi bu temenniyi tahakkuk 
ettirdiği için bütün Koyayı, memnun 

etmiştir. 

Çumra sulama istasyonu, Konya o
vasını sulayan muhtelif suların baraj 

ve ana kanal halinde teşkilatlandırıldı
ğı bir yerdir. Bu istasyonla zaman za-

man vilayet te alakadar olmuş, suyun 
artması ve daha çok istifadeye salih l>ir 
hale getirilmesi için çalışmıştır. 

Vali Cemal Bardakçı, Konya vilaye
tine yeni sular bulmak husu:;unda na

sıl bir itina ve azimle harekete geçmiş 

se Çumra teşkilatı için de büyük him
metlerde bulunmuştur. 

Ancak, işin hem mfinhasıran vilaye· 
te ait olmayışı, hem de büyük, çok bü-

yük paraya muhtaç bulunqşu, davaya 
daha kuvvetli ve bu işlerden mes'ul 
kudretli bir elin uzanmasını icap ettiri
yordu. 

Teşkilatın Nafia Vekaletine geçışı 
bunu halletmiştir. Öğrenildiğine gör:, 
Çumra sulama istasyonunun yeni kad· 

rosu oldukça zengin ve iş beklenecek 
vaziyettedir. Teşkil1it yüksek mühen
dis diplomasını haiz bir müdür tarafın 
dan idare olunacaktır. Burada su işle· 

rinden anlayan salahiyettar bir ağız -
dan işittiğime göre, istasyonun sulama 

hududu geniş bir sahayı ihtiva etmek
tedir. 

Bu saha Beyşehir, ve Karaviran 
gölleriyle bu gölleri birleştiren Bey -

şehir çayı, Karaviran tahliye kanalı, 

Bağra iltisak kanaliyle Balıklıova ka· 

nalı, Çarşamba çayı ve bunlardan te
şaup eden ufak büyük arklar ile sula
nabilen ve sulanmağa salih olan vasi 
bir araziyi kucaklamaktadır. 

Tekrar etmeliyim ki, bu büyük ışın 

Nafiaya geçmesi Konya ve civarında 

gerçek bir sevinç yaratyuştır. Bu su
retle vali Cemal Bardakçının yapıcı 

eli maden işlerine daha alakalı bir hal
de uzanacak ve Konya vilayeti balkının 

bugünlerde pek ehemmiyet verdiği ve 
istikbal için büyük bir i~ hacmi açacak 

olan "Ocak,, faaliyetinin vücud bulma
sını tesri edecektir. 

Seyahat notları .... --............. .. 
Türkiyede en 

elektrik 
verme rekoru 

Çay nahiyesinde lamba başına ayda sadece 
5 kuruş al ı n ıyor ! ,r~ 

Yen: otPli, gen i ş caddeleri~ :tiimriit gibi 111ıt fl;(i 
ve 1050 metre irtifam serin ruzgarlnn ıtt 

Çay, bütün Eğenin sayfıyesi oım,•ğa 110
111 

Çay nahiyesinden bir 
ALI 

Bolvadin, (Anadolu muhabirimiz
den) - Bundan evvel, yazdığım mek. 
tuplarla Bolvadini bir parça anlatabil
diğimi zannediyorum. Bu güzel kasa
banın merkezi gibi mülhakatı da üze
rinde durulacak hususiyetlere maliktir. 

Bolvadinin iki nahiyesi var: Bunla. 
rın · ikisi de Afyon - Konya şosesi üze
rinde bulunuycr. İkisinin de ayrı ayrı 
sevilecek tarafları var. Mesela Çay na. 
biyesi, Sultan dağlarının basamakları
na yaslanmış cennetasa bir yerdir. 

üstelik iktısadi ve zirai ehemmiyeti 
de var. Nahiye istasyona 4 kilometre 
mesafede ve 1050 metre yükseklikte
dir. Şimal rüzgarlarına maruz bulundu
ğu için yak havası bilhassa çekilir. 

Çayın 1300 haneli olduğunu evvelce 

bilmünasebe yazmıştım. Bu 1300 evde 
( 4800) insan barınır. Halkı karınca gi· 
bi çalışkan ve ticaret yolunu pek iyi 
bilen adamlardır. 

gorunuş ve çalı!kan bcledi)'tl 
KALELi 

olı< 
Umumiyetle pirinççi deınelc. t 

kı, fırsat buldukça ticaret işıcrıllcr' 
H . . k ıf. 

uzatır. ayvan yetıştırme • ısı 

çayırlıklara iyi bakmak buradil oır ~ lat 
danberi iş edinilmiş bir mesele be ~ 
biye tam teşkilatlı olmamakla o' lıa 
bir çok tam teşkilatlı nahiyeler ,ıı: 
ridedir. Çay belediyesinin ba~r
başladrğı işler nahiyeyi hakik:ıt I 'kıl 
çok güzelleştiriyor. Belediye b~4 
gene yeni işlerin peşindedir. 1 et 
ralık bütçe ile caddeler gerıi§1 

.d c• ycnı en 1000 metreye ya kırı 
çılacaktır. ff>' 

Bir otel yaptırılmakta, sirıc 
mezbaha binaları yapılması dil 
nülmektedir. t 

Cümhuriyet meydanı gerıışl~c' 
etrafı ağaçlandırılacak ve cadde 
ke olacaktır. 

11 
Çayda elektrik vardır. sı.ıd:r' 

sal edilen cereyan bütün tt\ ıl 
.,er 

Muhitte su boldur. Bu mebzul su ile çarşıya, ve evlere bol bol :,ıe-
irva ve iska işleri yoluna konmuş. Su- ve evlerden lamba başına ayda ,ıı 
ya ihtiyacı olan 15000 dekar arazi her ruş alınmaktadır ki dünyaııııt ç-' 

cereyan verme rekoru böylece sene mükemmelen sulanıyor. 

Hlguda büyük bir 
pauayir kuruluyor 
Biga, (Hususi) - Kazamıza bağlı 

Oimetoka nahıye merkezinde 12 ağu:;to:;. 
tan 16 ağu~to:;a kadar de\ am etmek ü
zere büyük bir eşya \·e hayvan panayırı 
kurulacaktır. Bigaya, 8 ve Karabiga. 
iskelesine 10 kılometre mesafede oları Di 
metoka nahiye~ı iyi hava ve güzel sula· 
rile tanmmı~ bir mesire yeridir. Panayır, 
nahiyenin içinden geçen çay kenarında 

lfıtif manzaralı biiyük çınarlıkta kurula. 
cak ve harman sonuna ra<:.tlaması da bu 
havali halkının geniş alı~ verişine imkan 
bırakacaktır. Panayırın ;on günü bir de 
hay\'an sergi~i açılacaktır. 

ledeyiseine nasip olmaktadır· sf' 
Çayın üç buçuk saat rrıe.511 ıe 

linyit madeni vardır. Kış gi\., C 

bu madenden istifade etırıel< Jill' 
(Yalvaç) kazasına ha ğlayaral< .0.1J 

• •
11 

cı 
oraya sevki yat yapmak ıçı fi~ 

düşünülmektedir. Bunun içiıt. eııı t 
me taraftan bir yol açılması ıÇ 
büslere girişilmiştir Jt ~ 

·.,et 
Çay, daha bir çok hususı, ,ıi 14 

tir. Bolvadin kaymakamı fe>. ·•'' 
b .. 1 h 0 

• b 00 
.. ıl'ıtl} u guze na ıyenın utun ut' 

koymuş. oraya güzr.!liğiyle ırırıırı1 
yenilikler sokmak çareleriııi 11 

,r ı 
. eıı ~ 

Kaymakamla birlikte ayrı• 
1
• r

•. p.ı 1 
çalışan Çay belediye reısı ·ı~' 
nahiyenin inkişafına büyük }'ıl / 

mektedir. ~Ol 

!KtUJ şa<dlas o ınıa zn~aır etner ço~SJ 
- ...;' 

, 
·/ 

t ~ 
Kuşadası, ·(Haber)' - İzmir ve civa rının turistik ehemmiyeti gitti'!:~ ı· 

\.'e o nhbette de seyyahların ziyaretleri çoğalmağa baflamı§tır.Bergaflld · 
Efes. ve Kuşadası birçok ziyaretlere sahne olmaktadır. Bu resimde 1~~1;ı.ııı 
rihi binalarından birini görüyoruz ki bir çok ecnebiler bunun resnıinı 
ler. 



O r 111 an 

vQh . 
devleri! 

şz filler terbı"ge kamplarında 

ehlileşliı ilir ? 

~ 
"l'f 

""'- . ı:!hJiJc>ııt• 
~diıd~i 1: ':I 

1nnek, terbiye etmek 
ııı.~ Jıeı. ~d:.ır kolay bir iş değıldır. 
~ 1\ 2l'k" 
'°'1ları la 1 hayvanlardır. Buna rağ-
ııı.. 1 te Yıkı veçhlle terbiye etmek 
"""'t "- mu tı:ıv k t ~~il a kıftır. Evvla onları tut 
ıı~ kt<IJa 2or bir iştir. Hindistanda en 
~ h nııan u 
' ili liintı .ç usul vardır: bunlar -
lOr ti, diğe . Uerın Kaddah dedikleri çit 
~ erek h.k ti çukur kazıp fili oraya dti. 

16~1 d"niJ aıaınak usum, üçUncüeU ise 
~ala l'n E>hli fillerin üzerinden ip-

ta.tb, lattı::\!Jeklidir. Belki ikinci gekil 
dır lltı 1~1ıı aha zordur; fakat onun 
ı._ • %l\aı· daha nz adama ihtiyaç var
•ıa r" ı liı.naı 
Çı,ılt "a~l.adı standa Kaddah usulü da 

ta r.ııışu r. Cenubi Hindistanda ise 
lt 'l'~~ l'lnek usum tercih ediliyor. 

llı-ıı1ıır ru •Uruı · . 
1\ h · l\\·c la erının yollan üzerinde 

41tıı'ife ~ r fillerin ormanda tek sı. 
ılI,\J iliıaan liil tildUklerini ve kendi 'JlSti
~~ liııdeıı t l'ice çıkmadıklarını iYi ·bil
d lt Zor 

01 
Uzakların mahallini tayin 

tıı ~ıı.J"t d llıaı:. Bu patlkalarm tnerin-
erın t\ .ııı çukurlar açılır. Fillerin 

t il\ 1 ta !'da • :ı Jı .. ·ı· 'l'll için bu 
t la tııır n~ltan toprak.ar tA uzakla-

it ha.~a 
1
nra ÇUkurlnrın içleri, dü-

~at katn arın bir yeri incinmesin 
~ t, tıne . dalların dôşenir. Bunların 

~it iti b 
hır f bir l!Uk arnbu yaprakları örtUIUr. 

ıı b fıneu h lrdenb e su içmeğe giden 
4~ ~~·P gr>lu, !re kı>ndlnl bir boıılukta 
hır r t{'be~ çukurun dibinde alırea 
ti ıııut~l!IQd re kapılır. Kısa, beyhude 
~( 1 le;.ırk en sonra bu tehevvür e:ıi-
t il ula ink lıi 

ı ~ ııtnıak i . 1 b eder. Hayvan tu-
~ ba 1 çın bUyUk bir gayret sar-

'ı.ı: ar. ?'\ cu 
~.. l'a ~or 

1 
cesiz bir mücadele. 

·ır () u ur t ı· 
~ ta • es uniyct asan gös-

lto~ lll:.ın ha 
~'l'. ''ca 6tkııab~"Vanın boynuna lcabın-
1~1'ı 4\rd a:y. k h.•cek bir kemend ge
lııı~ ba~lanı 11 lnrınctan biri de ayrı bir 
~~ r. Son 
· ~ıı 'na :Yard ra çukura, filin üst tine 

1tı-d 0rııarın ~ edecek öte beri atı-
h.'1111 L Usuı 
"Vır "lr1 ne basınca ehli fil-

. onu çek 
tı erek çukurdan çı-
ı~e 

~ltııği: btr Usuı 
~ t de ka1tn ~e on iki kadem yUk

~lt l!tirerek agaçlardan bir duvar \'Ü 

~ ~1' bir hayvanlan srrasma göre 

~~11 lııtnak~hn ~nphyan bu çitin içi. 
t.ı. .. • l· r. Fıııe · 
ı.~ arı111111 nn patikasınm ü-
>erııı bir it ve icabında hemen ka-
b... r •- apısı 01 
,Ql U ""l'afınd nn bu tuzaga filler 

fQ e b an ko· 1 btı- er d ga anır. l<"'ilvaki bu 
>e 11" erasınd 

llcı ıı tut J a otuz kırk vı.rhşi 
da t ba u tır arn b .. 
11,_ ~ı.r '1tJnak a u ışı muvaffakı-
"ll~ h tı.ırııyu k Pc>k zordur. Ve sırasın-
L artaı ovaıayı 
"'l~ ar aı · P tuzağa sıkıştır-
ta.. tı,.,__ tr, A l 
'Qlill'ı ""!"Ilı vcı nnn günlerce 

ıı., ış 0 nna ı 
tenhlt n nrda yntmalan 

lt l:ıu <'Vrı ' ı. .. ~arı :'>'ilk bi • atmnlan icab cdPr. 
""la ıgı.1 r rne"ekk t "il~ a k:ıd ., ut ile tuzağın 
r...'1 Ilı. nı.ııı bıadr S<ıvkedllen sl.irünl.in 
..,. "tıdu r !'nb· 
~rrı~ ~ ~. htitUn ır: . ŞtiphelenPrek 
' 11 açışltkl f!UrUnUn onu takip 
~ llı!irı~alıııı b' arı Vakidir. Bazan da i-

' '(\l~ııı ır ikf fil 
\ı, rıe •ıtl"rtni .. girer, diğerleri 

cıı._t' 1 <lı arda b goııteren asabf hare-
>ı~ C:e""' ekıe .. ı ı " \a '\ll!kllcrt " r er. O zaman 

llıl'ı kap t de kaçınnak korku
a ırlar H 

· aftalarca çc-

kilen meRCll<kRtler vo ihtiyar edileıı j 
masraflar böylece iki fil uğruna heba ol
muş olur. 

Çukura düııen fil dilııtüğl.i yerde kal. 
mak mecburiyetindedir. Halbuki çit için
de fil için oldukça geni~ bir saha var
dır. Binaenaleyh filleri kaçırmamak i
çin çitin etrafında ateııler yakılır. Çitle
re eokulan fillere dışardan mızraklar 

batırılır. Bu minval Uzero sabaha kadar 
devam eden bir mücadeleden sonra fil

ler yorQlurlar, ve ürkek bir grup halin-

de> çitfo ortasında toplanırlar. O zaman 
çitin kapısı çılır, içeriye üzerlerinde 
yerlilerin bulunduğu ehıt filler girer. 
Her vahııf fil iki ehlf filin arasına sıkış. 
tınlarak bağlanır. Böylece bir giln evvel 
hllr bir hayat yaşıyan bu orman devleri 
hayatlarının kalan kısmını insan oğluna 
esaretle ı;eçirmeğe mahkum olurlar. 

Böylece. yal<alanan filler 'bir terbiye 
kampına sevkedilir. Orada hor fil boy -
nundan bir sağlam ağaca bağlanır. Her 
file bir adam tahı;is edilir. O günden iti
baren mürebbi ile hnyvnn birlbirlerinin 
huylarını kavramnk mecburiyetindedir-

ler. Fil ilk günler dehşetli bir hiddet 
gösterir. Ağacın etrafında dört döner, 
ipi koparmağa çalışır. Koca göğdesiyle 

mUrebbislne çarparak onu yeı·lere yu -
varlar. Onun hırsı biraz sükünet bulun. 
ca bu sefer iki ağaç arasına ön ve arka 
ayaklarından bağlanır. Bu !';ekilde bağ. 

!anan hayvanın fazla kımıldanmağa me
cali yoktur. Ona tahsis edilen mürebbi 
bu sırada onunla mümkiln mertebe ar
kada§ olmağa çalışır. Bütün gUnünU ona 
hasrtıder. Onu okşar, onunla tatlı sesle 

k '>nuııur. onun yeme~inl kendi eliyle ye
dirir, yaralarına merhem srer, onun A

sabını teskin etmek için ona şarkılar 

söylor. GündP. bir defa filin hağları çö
zülilr. O iki ehli filin arasma bağlanarak 
suya götürüliir. Fil orada suyunu içer, 
banyo!.unu yapar. 

Ehli fillerin vazifeleri pek ağırdır. 

Onlar kampın muayyen işl<'rindeıı baş

ka her gün ormana gidip kampa yiyecek 
getinneklc de mükelleftirler. Bu da kô. 
lay bir iş değildir. Çünkü her fil on se. 
klz saat zarfında Uç yUz kilo yf'şillik 

yor. Vasat bir fil ise ancak yarrm ton 
yUk tnşrynbilir. 

Vahşi fillerin ekserisi altı haftalık bir 
kamp hayatından sonra oldukça ehlile -
§İrler. Onların ilk öğrendikleri de>rs sırt
larında adam taşımaktır. 

Filler ehlileştirildikten sonra orman
da davullar çalınmağa başlar ve meza
da çıkarırlar. Mezad yeri ve fil almak -
çin oraya toplananlar ~arib bir manzara 
teşkil eder. Bazan üstü başı yırtık pır. 

tık bır Hmdunun bir fil için bin rupye 
verdiği görUIUr. Bu filler ya odun ticare
tindr>, bir znmanlar kendilerini yabancı· 
lardan saklryan kocaman ağaç ktitUkle· 
rlni istif etmek işindr, ya ziraatte kul· 
!anılırlar. Yahut da zengin bir mihrace
nin sarayına hediye edilirler. Bazıları 

hayvanat bahçeleri, slrkl~r tarafından 
staınahnır. Bu kocaman hayvanların sa
kin, mlltevekkilfine çalışışlarında acıklı 
bir hal vardır. 

7 =- 1 

5 
Türk donanmasında 

tonluk kruvazörl • r 
aı abi ir i? 

Mlb!lhırD~Deır Dçnırıı Val5>SÜ:Ô °lt<O>li'i'laı»olf'il ~ ... 3©©0, 
"~ ~ır~va~ ~ırll~ır D~DIMl ~ c:o '11 ©> (Q)Dn<dlen Dıl<esa.ı~ 
edlnuece~o <&21e~aa=ı1 ~ır y~all:t @l<e@öD<dJDır 

Yazan· Sadık Duman 
Gaxr>t<'lerlmizde, deniz silıihlanmamız

dan bahseden bütün yazıların, şimdilik, 

tamamiyle şahsi müt:ılealara inhisar et
tiği malumdur. Binaenaleyh bizim yazı

larımız dn yalnız kendi tcl:ikkilerlmizi 
irade etmektC'dir. Bu ciheti tebarüz C't. 
tirdıkten sonra bugUn güzide arkadaşı
mız Abidin Da\'Crin bir fikrine niçin iş

tirak elmlyeceğimizi SO} liyC'ceğiz. Abi
Jııı Da ver, denız silahlanmamız etrafın
da, - }ino tamamiylcı kendi şahsi müta
Jeaııı olara - yaptığı son neşriyatta 

5000 tonluk kruvazörlere bilyük ehem
miyet verir gibi gözükmcktPdir. 

Acaba bu n~vi kruvazörler hakikatC.n 
faydalı olabilir mi? 

Ben olamıyacnğı kanaatlnde};m. Zira 
deniz silahlanmasında b:iylik gemilere 
vı>rilen ehemmiyetle mUtenasib olarak, 
bugilnkü küçük kru\'azörler de kıymet

lerini knybetmektedirler. 
26 _ 28 bin ton derken 30 bin 35000 

tonn yükselen hattı harb gemileri yarın 
a~gari 45 er bin ton çekmeye başlıya -
caklardır. Bu nevi gemilerin 26, 28, 30, 
35 bin tonluk olmalarına göre hesab e
dilen küçük kruvazörler, hattı harb ge

mileri, 45 - 50 hin ton çektikleri gün 
birer müte,•azı mubrib veya hücum bo

tu menzTiesine inivereceklerdir. Bugün 
hafif gemi yaptırmak demek, en az 8 
biner tonluk kruvazörler veya Alman
ların ceb gemileri nevinde>n 10.000 er 
tonluk gemiler yaptırmak demek ola -
bilir. Büyük deniz devletleri niçin git

tikçe yüksek ton:ıjlara saplanıyorlar? 

Hiç şüphesiz, bunun s('bebi, daha çok si
lahlanmaya ve daha geniş bir Aaha dahi· 
linde ceveliına ve hareket u~silne uğra-

• 

Denizaltı 

madan daha uzun zaman harbetmes.ine 
ımkan ver::cek cephane yUklenmeğe 

dayanıyor. Sonra tonajı yükselten diğer 
mühim noktalar da şunlardır: 

1 - Geminin blinyesini havadan ge
lecek fsahetlcre karşı daha tahammüllü 
bir hale sokmak. 

2 - Tahrib kudretleri gittikçe artan 
mermiler, torpitolar, mnynlar yUzünden, 
zfrh kuşnklnrının daha mukavemetli ve 
kalın olmasına ve bölme tertibatının 

duble edilmesine görlilen lüzum. 

'BugUn bir hattıharb 'gtm sın1ri" e\\ ıaz 
iki zahlı ,güvertesi 6lnı:ııu. lWıridlt'. Etil 
eski hnttıharb zırhlısına yeni bir zırh 

güverte iUı\•e etmek için tonajının mü -
saadesini neyle temin edebilirsiniz? 

MuUakn g5zr> fazla görünecek yükleri 
atmak şartiyle. 30 bin tonluk bir harb 
gcmisindE' çok "lüzumsuz taraf., bulmak 
imkansız olduğuna gorP. silahtan mı fe -
dnkiırlrk l'ıi~r<'1i:ı:? :=:nahtan feda edi'". 

·- -
Çinlilerle Japonların dövUştlikleri kanlı sahadan ancak bir klç 

metre uzakta çekikn şu resim ne kadar düşündürücüdürl Tarlada, Çinli 
bir bebek hüngür hüngür ağlıyor. Oradan ~eçen iki Japon neferi, bu 
minimini düşmanın ağlayışı karşısında müteessir oluyorlar, duruyorlar, 

dolu matralarını çocuğun oğzına dayıyorlar. İhtimalki açlığını bu 6U

retle dindiren yavrµ bakınız ne tatlı gülüyor?. 

~cmil<•rimizclen lıtrl 

mez tabii. Çok, kudreUi ve tahrib edici 
silahlar, bol, ağır toplar taşıyamıyacak 
olduktan kHlli koskoca tekneleri ne zo
rumuzn ?.rrlılryacağız; 

BinaenalP.yh kendiliğinden anlaoıhyor 
ki ha .. ·a silahlarının ordulardaki rolleri 
ehemmiyet kaznndıktan sonrn, zırhlrla -
nn 45 • 50 bin tonluk olmaları bir lüks 
değil, t--namiyle bir teknik zarurettir. 
E, zırhlılarda bu böyledir de diğer deniz 
Ustu gemilerde niçin bu hesaba iltifat 
edilmez? 

lspany~da dört tayyarenin hliçumu ~ 
le, beşer bomba yer; yemez b.a.tan küçUJC 
lspnnyol dretnotlarından alınan tecrü
beler unutuluyor mu? Bu gemiler zırhlı 
güvertelerinin kifayetsizliklerinden 
mahvolmuıılardrr. 

"5000 tonluk kruvazörle harb yapmı
yacağız, !lunları keşifte ve akında kul
lnnacağız,, da diyeme)iz. Zira keşif işi
ni, karada ve denizde artık sadece uçak 
lara terketmeğe mecburuz. Bu i;ı hem 
silrat işidir, hem görülmemek ve gör • 
mek işidir. Hem çalışmak ve çalışma 

ımkiinlar.m bulmak işidir. Hem mümkün 
mertebe geniş rüyet sahasrr"' hükme -
dPbllmf'k işidir. 

5000 tonluk kruvazör, Hamidiyeden 
1300 - 1500 ton büyük bir gemi demektir 
ki böyle bir gemnn gelecek br harbde 
Balkan harbinin. Hamidiyesi kadar da iş 

görebileceği şüphelidir. 

Bence hizlm donanmamızdan bekledi
ğimiz faydaya uygun çalışmahyı:t. Do· 
nnnmnmızdnn ne istiyeceğiz? 

1 - nk merhalede kıyılanmızı koru
yabilecek bir halde bulunmnsı. 

2 - lkinci merhalede Akdenlzdeki 
deniz kuvvetleri muvnzenesinde hesaba 
katılma derecesini mümkün mcr~ebe 

yükseltmesi. 
Kıyılarımızın muhafazasından ne ıın -

lıyoruz? 

Bnna kalırsa, güniln birinde ezkaza 
bir düşmanımız olur da kıyılarımıza ordu 
çıkarmağa kalkarsa bunları getirecek 
nakliye kervanlarını yolda tC'mlzlemek. 

Bu iş 5000tonluk kruvazörün işi midir 
Bu her şeyden evvel denizaltı işidir. Ve 
eğer denizaltı donnnmnmızm bu ha.re -
ketine dokunacak deniz üstü kuvvetleri 
de istiyorsak o zaman nakliye kervanla
rını yolda önleyıp bastıracak "Şok _ Snl
dıray.. kuvvetinin, hiç olmazsa düşman 
uçaklanrıa ve dUşman nğır filolarının a
teşine tahammül edecek kuvvette bu -
lunmnları ve düşman gemilerindeki top-· 
lar derecesinde olsun uzun menzilli ba
taryalar tasıması lazımdrr . 

5000 tonluk kruvazörün bizce irabda 
mahalli kalmamıştır. Hatta 1200 tonluk 
torpitolann bile. 

Muhribler için vasati tonajın (2 - 3) 

bin ve kruvazörler için 8-10 binden he
sab edileceği devirler uzak değildir. 

Sa(lık Daman 



Tenis maçları 
dün b~tti 

l>ağcı ilk I< lil bü 
birinci, Fenerhahçe 

ikinci oldu 
Oağcılık klübUnün Muhittin üstün. 

dağ kupası tenis maçları dün nihayet. 
lenmiştir. 

Neticeler şunlardır: 
Tek cr'l."flkler: 
Suat Yılmaz ( 6 . 2), (6. 1), (6 . 

2) galip. 
Bayanlar: 
Matmazel Grodeski, Korşelliye (6 . 

0) galip. 
Muhtelit: 
Grodeski • Arcuyan muhtelit Ko . 

zelli • Kris muhtelitine (6 • 1) • (6 • 
1) galip. 

Çift Erkekler: 
İbrahim Cimcoz • Armenyeç çift . 

Baldin Jaffe çifte (6. 4), (6. 2), 
Muhtelit : 

Grodeski • Arcuyan muhteliti Kor
nelli-Kris muhtelitine(6-1) (6-1) 
galip. 

Çift erkekler • 
İbrahim Cimcoz - Armenyeç çifti, 

Baldini - Joffe çiftine (6-4) (6-2) 
(4-6) (6-4) galip. 

Puanlar : 
Birinci Dağcılık 25,5 • 
lkinci : Fener 10,5 • 
Üçüncü : Güneş 4. 
Dağcılık klübü ~eçen sene olduğu 

gibi bu sene de Çelenç kupasını muha
faza etmeğe muvaffak olmuştur. 

-0-

Yelken 
yarışında 

Galatasa raylı Bur han 
bir i ncl o ldu 

Dün Modada birinci yelken teşvik 
müsabakaları yapıldı. Şarpi yarışında 

birinciliği Galatasaraydan Burhan, lkin. 
ciliği Anadolu kulübünden Salahaddin 
üçüncülüğü Fenerbahçed~n Hayri ka· 
zandılar. 

Yole yarışına iştirak eden olmadığı 
için müsabaka harici giren Fenerbahç~
li Nejat tayin e:iilen mesafeyi 56 da· 
kikada katetmiştir. 

Hususi maçlar 

Barutgücü sahasında 
Dün Bakırköy Barutgücü saha· 

sında Barutgücü takımiyle, !pekiş 
fabrikası takımları karşılaşmış ve 
maç 1 . 1 beraberlikle bitmiştir. 

Oyun son dakikalara kadar !pekiş. 
in 1 • O galibiyeti altında devam et • 
miş ve son dakikada atılan bir pen. 
altı da bu şekli 1 . 1 beraberliğe çe. 
virmiştir. 

Kadıkiiy stadında 

Dün Kadıköy stadında Kadıköy 

Halkevi ile Barkohba A. B takımları 

karşılaştılar. 

B. takımlarında halkevi 1 • O galip 
gelmiştir. 

A takımlarında da kalede Yaşar, 
Lebip, Enisten mürekkep Halkevi ta
kımı güzel bir oyundan sonra galip 
gelmiştir. 

Çağhıyanspor dü nkü 
maç ı kazand ı 

Kağıthaneköyu Çağlayanspor klübü Ka 
ragümnik klübünün liklere çıkarmak 

üzere hazırladığı (A-B) takımlarile 

dün hu usi bir karşılaşma yapmıştır. B. 

Gazeteciler takımı diin maça çıkmadan eııııcl, 

Gi ~~<®t<®~Ö o(® lr tö liifi1 Ü 
l stanbulspor tekaüt/erini 3 - 1 yeııdi 

--------
~n r s~oır<etYı <aı©>ırlYışlYı nae 

~n~nm maı~Y 
~D~Dm ~©ırlYışddımlYızPe 

bDznm maıçU 
"Biz maç yaparken onlar yazardı, şimdi 

onlar maç. yapıyor biz yazalım" 
Nasıl gittik? Nasıl çıktık? •• Nasıl oynadık? 

Gazete spor muharrirleri maç yapı- llllı11UJ111""''lllllluııııtı~lllllfllllluııtlffll 
yor. Yaparlar a .. Fakat, hemen hepsi B k l 
her hafta en mühim spor hadiselerini aş a gazete erde 
gazetelerine bildiren bu arkadaşların B iz i m maç içın 
maçını kim yazacak? n e ler yazıyorlar? 

Biz maç yaparken onlar yazardı, on- Diğer refiklerimizde maç için 
Iar oynuyorlar, şimdi iş bize cKiştü, de- yazılan yazıların enteresan ve a-
mektir. Iaylı tarafların alıyoruz: 

Ben öüdüğü Ahmed İhsana verdim, * * * 
Ahmed İhsan kalemini bana verdi. Bu 
mübadele acı ... Düdük ile hakem sahip 
lerini değiştirdi! 

Bundan büyük işler çıkar. Nasıl çık
masın; bizi tenkid ederlerdi. Ne kadar 
uğraşsak, gayret ederek iyi maçlar da
hi ıkarsak ıinc bir p:.if tarafını bulup 
bizi paçavraya çeviriyorlardı. 

Şimdi, bu kaçırılır fırsat mıdır? 
Etraftan arkadaşlarım: ''şöyle yaz, 

şununla alay et." diye bana akıl öğre
tiyorlar. Ben işimi bilmez miyim. !s
termisiniz Ahmed İhsana fudbol fede
rasyonu bugünkü muvaffak idaresini 
görerek hakem ehliyetnamesi versin! 

İstermisiniz benim bu mühim ( !) 
maçı çok iyi yazdığımı gören gazeteler 
daimi spor muharriri olarak beni anga
je etsinler. Olur a 1 

İşte çıkıyorlar. Aman yarabbi kim
ler yo~<. Her gün direkler tırmanarak 
enterasan resimler çeken foto Namık 
kalede. 

Yüz küsur kiloluk İzzet Apak takı
mın son hattı müdafaasında, Osman 
Cemal, Osman Münir Kutnak, Osman 
Kavrak, Foto Salahaddin, Ali, Fua.d 
Murad, Şazi Tezcan, Ahmed Adem 
Gögô:im bir sıra.da ihtiyat. 

Hakem takım kaptanlarını çağırıyor. 
Gazeteciler takımından İzzet Apak, 
İstanbulspor tekaütlerinden de pul mü
fettişi Şakir takımlarının idarelerini 
deruhte etmişler. Hakemin yanında re
simleri de çıkarıldı. 

Maç başlıyor. İlk vuruşu gazeteci
ler yaptılar. 

İstanbulspor kalesine kadar inen bir 
gazeteci akını Adnan Akının müdahale 
sile kesildi. Sarı-Siyahlılar muka'bil bir 
hücum Y&ııtılar ~ Devamı 9 wıcmla 

Cumhuriyet yazıyor: 

Bu maç, Anadoluhisan İdman 

yurdu sahasına büyük bir kalaba-

lık toplamıştı. Her maçtan müte
madiyen hakemleri, oyun'.:uları 

tenkid eden ıgazetecilerin, 'işi na
zariyattan fiiliyata çıkarınca ne 

yapabilecekleri merak ediliyordu. 

Maçın neticesini merak etmiyen
ler, yalnız fudbolcu gazetecilerdi. 
Çünkü 1stanbulspor tekaüdlerini 

yenmek için adam akıllı hazırlan
mışlardı ( ! ! !). Bu tertibatın ne ol
duğunu burada ifşa etmeği doğru 
bulmuyoruz. Yalnız şu kadarını 

söyliyelim ki tertibat sayesinde 

gazetecilerin mağlı'.'ıp olmalarına 

asla imkan yoktu. Maamafih, bu 
tedbirlerin hiç birisine lüzum kal· 
ma.dı ve gazeteciler, galibiyeti 
hakkile kazandılar. 

• 
Oyunun kasten uzatılmasına rağ 

men gazeteciler, Sedadın ayağile 
bir gol daha atarak, galibiyetle
rini büsb:ltün takviye ettiler. Ü
çüncü glden sonra, doğru söyle

mek lazım gelirse, kimsede adım 
atacak hal kalmamıştı. Gazeteci
lere hazırlanan suikasdde de mu
vaffak olunamadı. Onun için 

Qlf": Devamı 9 uncuda 

Nasıl yendik'! 
Bizim matbuat takımı, dün Anadolu

hisarında, !stanbulspor tekaüt takımile 
bu sezondaki ilk maçını yaptı. 

Galatasaraym geçen bayramında ilk ma 
çını bu klübün tekaüt takımile yapan 
bizler, müsabakayı güzel bir galibiyetle 
bitirmiştik. Dünkü ikinci maçı daha gü
zel, daha canlı oynadık ve !stanbulspo
run çok kuvvetli tekaüt takımını tam 
3 golle yendik .. Buna mukabil yediğimiz 
gol adedi yalnız bir oldu. Bu maçı na
sıl oynadık; oyunun tafsilatına geçmeden 
evvel, J\nadoluhisara, gidişimizi anlata-
yırn: 

Saat 11,5 da köprüden kalkan vapu
run güvertesinde 20 den fazla gazeteci 
toplanmışh. Neşeli musahabeler arasında 
Anadoluhi!;arma Yarıldı. Burada Hisar 
idman yurdunun idarecileri başında bay 
Fuat olmak üzere bizleri karşıladı. 

lar. Klüplerine götürdüler. Yarım saat 
kadar Boğazın güzel sularını seyredip 
rüzgarile serinledik. Sonra Hisarlılarm 

bizler için hazırladıkları, mükeilef sof
raya oturduk. Kuzu dolma-ından başlı. 
yarak tıka basa mükemmel bir yemek 
yedik. 

Ve sonra 3,5 a kadar dinlendik. Saat 
dörde yaklaşmağa başlayınca bizim kap
tan lzzet Apak, hepimizi soyunma oda. 
sına topladı. Formalarımızı dağıttı. Bir 
kısmımıza ise çorap ayakkabı buldu. 
Dört buçuğa kaclar hazırlandık. Ve tam 
beşe çeyrek kala alkışlar arasında sahaya 
çıktık. Bu devre takımımız şöyle tertip 
edilmişti: 

Namık - Erciiment. izzet Apak -
Osman Kavrak. Alımel Adem, Murat 
Kayahan. - A. Fuat, Şazi Tezcan, Sedat, 
Osman Münir, Saldhaddin (Foto), 

Dizim pec;imizdcn sahaya çıkan lstan
bulsporlular da, s()yle kuvvetli bir kadro 
ile göründüler. 

l.utfi - Nuri, Adnan, llamdi. Sami, 
lsmai/ - l\emal, Ihsan, Şakir, Salcilıacl. 
din. Ali. 

Sami. f ,_mail gibi birinci takım oyun
cuları karşımızda görünce biraz korkar 

ikinci takımlar maçında 4-3 galip çıkan 1 ~~~•:ıo::.• .. 
Çağlayanlılar A- birınci takımlar maçm-1 
da 3.2 kazanmı)ardır. Kiiçlik köylerinde 1 
yüce varlıklar gösteren Çağlayan sporcu
larını tebrik ederiz. I stanlıulspor Tıiicımılarım kesiyor. 

Bisiklet 

Türkiye 
mukavertl~t~ 
şampi yonlLlgu 
Dün yapılan yarış~~ 'fl' 
han birinci, EyilP 1~1 

oldu d~ 
Bisiklet federasyonu taraf~ 

tün spor mmtakalarının t ııı 
tertip edilen Türkiye bisild~pı 
vemet şampiyonluğu musa~..ıd 
sabah Topkapı • Edirne §Ol"';il 
de 75 kilometre gidiş ve _75 e~ 
geliş olmak üzere 150 1ototıl 
safede yapıldı. r ? 

Müsabakaya muhtelif spO of' 
kalarmda olmak üzere 36 Jt J1ll 1 
tirak etti. Ayrıca milil ta1' re 
namı altında Talat, Edip ' 
koşturuldular. 

Büyük bir çekişme haJind~~ 
eden müsabaka netice.sinde eeb 
sabıklar yarışı terketmek rxı 
tinde ~aldılar. . fi' 

Millı takımdan Orhan ıle e~ 
rasında müsabakanın son tıl /., 
kadar devam eden bu didi~e 
sinde Orhan rakibini tekerle .. , 

. rot!" 
geçerek mukavemet eaınpı) 
Ve Eyüp ikinci geldi. 

Dereceler şunlardır: 6 f 
1 - Orhan (Milli takını) 

dakika. ~ 

2 - Eyüp (Milli takJlll) 
11
' 

atte. gıJ 

3 - Halil (Eski§ehir) 5 
dakika. 1 

4 - Mehmet (Denizli) 5 
~k~L j 

5 - Torkum (İstanbuH J) 
dakıka. .:=:A 
gibi olduk ama, gazeteci arkadll~ 
met lhsanm hakemliği altınd~ 0~ 
lar başlamaz, manevi h.-uv\"etı':et 
yerine geldi. Bizim kaptan t ş. 
kurayı kazanamadığı için rü~ er 
oynuyorduk. Takımımızda Fe ;. 0ı 
Omer Besim. Ulvi gibi kıyllle: ~ il' 

tarın yer atamamı) olması biı 
du. . ret 

llk devrenin ilk anından itı~el' 
cileri neşe ve coşkunluğa gar!> ol' 
mız, bir müddet mütevazin al<l 
ti. Sonra bir aralık rakipleri ~,P, 
sıkıştırmağa başladık. Bizirrı ~ 
nir, rakiplerimize fideta kıY 1, 
bir vaziyette iki güzel tırsaU ~ş 
dan atlattı. Biraz sonra ise ~ ~ 
bu arkadaşın yerine Foto .ı\1 1 j4 

tanbulsporun reyrek bücurnln~dJO 
demir gibi defansın müthiş fll0 til' 
ile derhal bertaraf oluyordU· i~ 
höylece sayısız geçti. Sı~ ~·e il 
hktan bitkin hir hale geld~ğ.ırı10,6' 
hakemin düdüğü 1 Iızır gibi ıtıl 
ti. Ve istirahate çekildik. ııl'I 

lkinci devreye değişen bi~ ~ 
dik. O~man Cemal, Foto ı\lı.-tı~' 
Naki ve Selim takıma korıf11 ıd 

llk devredeki kadroyu ~ttll 
kaptan lzzet Apağa her taıiir .ft}-e 
yağdığı bir sırada! ikinci de' 

dık . . ~ 
llk dakikalar gene netic~}"tı 

ti. Fakat bizimkiler hfıkifll~d' 
makta gecikmediler. Ve bll 

51 ı:aıt 
güzel bir ortalayışını Sedat~),~ 
ederek takımımızın ilk goliifl

0 41 
kat bu golden duyduğunıuı fl 
sürmedi. lstanbulsporlular ~~i}~,t; 
ileri atlırarak llamdinin a) 1 ııv, 
berliği temin etmek iınkfınJflJlİ tı1 

Fakat bu beraberlik bize )ef~ ,i 
ji vermiş, olacak ki, takımla \1 Jlil"'.ı 
dilat yaptıktan sonra, tekrat'ııf tı-1 
tüne hücuma geçtik. santrlı.t\dt~ 
elen sol açığa geçen Ahrrıet r jll"' 
bir sürüşle rakip kaleye ka~ll 
kinci golümüzü de yap1\·erd

1
• ~ı) 

Bu gol. hizi SCYindirirkefl· ft 
şirin futbol ajanımız Abdt11l~111ı.ıt 

iizmüs olacak ki. kcndiı:;i111 t ı 
W": peV~ 



G ~ Baştara/ı 8 incide 
ilzettı ·ı lar1 .:ı er santrhafı m~ntazam pas 

a tak 
l:ıu ımına oldukça faydesi oluyor. 

ıırtıa d 'l>or ka r. a Fenerli Sedad istanbul-
>'itciJe lesıne korkular geçirtiyor. Se-

Çokr kırılırcasına gülüyorlar. 
İnen S tatlı. bir maç yapılıyor. Soldan 
tUt<)" -~rı-Sıyahhlar Alinin kaleye gö
haıc ~f.ı bir şütu Namık sert bir müda
ltcrn ı c bertaraf ediyor. Bu arada ha
dın ed'. Şunu görmedin, bunu yanlış çal-

ıye .. 
g ıtırazlar duyuluyor. 

lan ~nc.u dakikada Fuaddan bir pas a
dığı h:~ı Tezcan, önünde kimse olma-

l<a de gol yapamıyor. 
lcr(lft:n .İzzet Apak mühim direktif
hasırrı erıyor. Şu sırada gazeteciler 
ll'ıutcı:n nı~ıf sahasında oynuyorlar ve 

}i·· itdıycn sıkıştırıyorlar. 
ucum ! di.Sa _ sırası stanbulsporlulara gel 

ladığ g açıkları pehlivan Kemalin orta
haıcı: topu İhsan, İzzet de favl yaptığı 
lalıai b~ole çeviremedi. Salahaddinin 

ır h·· lstanb ucumu da netice vermedi. 
nUnd Ulspor korner atıyor, kale Ö-

e altı k. · · fsta ışı ıska geçti. 
b. nbıspor - - k .. 1 
ır Ott sag açıgının ço guze 
lzze alayışı kalenin gerisine düştü. 

Cdiyor t Apek geçilmez bir bek, hayret 
l'cr aı Uz, büyük takımlarımızda nasıl 

S tnıyor, 
arı-s· 

/\Pakla ıyahiıların Ahmed Adem İzzet 
du!tU Çarpıştılar ve İzzet Apak yere 

Ga; l3acaklarını uğtışturuyor. 
ta Ctt'•i) , b• n p ~ erın ır akınında Şazi Tez-
l'or, ~: alabilmek içi"" Sedada yalvarı· 

l:ıu tn de ne şekilde, göı(ilecek şey. 
ttl: .. ~aç bu kadar uzamıyacaktı. Ge
t ""ZCt ·1 t~~d tc.ı er gerekse istanbulspor 
ltara_k len hakemin gözünün içine ba
bckliy haftaymm ne zaman olacağım 

S Otlar, 

ticcı~tn ıahsi bir hücumu avutla ne
C ı. 

ır azete ·ı . ır aa~ cı erın sağ açığı Osman Mü-
.\hıtı atlandı, yerine foto Ali girdi. 

"ıı lın td Adem formasını yukarı doğ
~iha}',:arak göbeğini havalandırıyor. 
ren du"d··hakemin birinci devreyi biti-

u- ·· Su d g\i duyuldu. 
~adıJCVrede her iki taraf da gol ya-

l ar. 
ı._ !tinci 
~n "" devre İzzet Apak Şazi Tez-

' "llad ' llalllı}'a ' Osman Kavrak, evvelce oy 
ler. n arkadaşlarına yerlerini verdi-

f 2inc· d . 
Oru S 1 akıkada gazetecilerin santr 
tı edadın enf b. . ... d. v \'e b es ır şutu ırege çarp 
)c.rc d'~ anda Sarı-Siyahlılardan Sami 
"'a' uıerek k . · at

111 
• ıa atlandı hakem bır ha-

0 'Verıyor. 
l'un m .. 

Gazet . Utevazin cereyan ediyor. 
la tcılc 
tın ek .k . ~.takımından çıkan oyuncu 
8 sı lıgı .. 

inci d . gozc çarpıyor. 
:~z.cteciierakıkada sağdan bir pas alan 
litoJ!te santrforu Sedad hafif bir 

~ltıırı111: s~nra Adnan Akını atlatarak 
~ltaudlcn ılk golünü attı, İstanbulspor 
t . haıırnıa takımlarına gol olduğu sıra
tilcr arn rının 14 kişi olduğunu iddia 
Ca~ tna nafile ı 

•Ur eteciler l v 

llta .. . so açıgı Fuadın güzel bir 
~ı;d .. ctıce . İ 
ı._ .. arı b' .vcrmedı. stanbulsporun 
'(d ır akın li ar iııa· 1 gazeteciler kalesine 

1. altıdi C 1' Saiahaddinden pas alan 
~ anko vol b. .. 

&ayısın e ır şutle beraber-
l:ınn ı attı. 

ı..... dan son 
... ·ııl<J,g~ ra takımının vaziyetinin 
~, ını g .. 
'o ~~an tek oren İzzet Apak, Şazi 
,.

1

11ta d" b'rar takıma girdiler. Biraz 
''lll q ır h·d· 
lik ıı AbduUa a ısc oldu: Fud'bol aja-
aı 'ia~iCcı;· . h sahaya gırerek hakem 
~ 'Yhine ı: ını deruhte etti. Gazeteciler 
(lıı .. st ·· . . 
~ ~lardan i ~ste hır ıki ceza verildi. 
ı. lt1Itacı stıra.cıe edilemed' 14 .. .. "af a taze . ı. uncu 
ltjitı 0Yniya tecıler takımında orta 
'Ur e tect~ Ahmed Adem sol açık mev 
lıı} trelt ~n"\re ayağına geçen bir pası 
•tı~ iltlata;: ç~~an her İstanbulspor
~ll . a ta1tt guzel bir vuruşla topu 
~de boc~ı Top gazeteciler kalesinin 

l'ı.ı.•tete . 'Yor. 
' ' il cılerin b. ~d . it lıta ır akını ofsaydle ke· 
\ıı~'"irı !Üt"n~ulspor akınında Sa!a
hıt tuttu ~~U Namık büyük bir vu
te• fJtn 8 ; '.raz sonra sağdan atılan 

et "cr1~ .. dırekte tutmak istedi be-.. , aa~ , 
g direk daha usta çık-

-.....---, 

,,, 
Atletizmde rekor kırma terriibelerine iştirak eden atletler vt mii~lurnmfan bir enstanltr1N 

AtUetö~lfilil f'ek©IF , 

teccrrtüılb>eDeırülfil<dle 
Bir Türkiye iki de Istanbul rekoru kırıldı 

3<0><0> metıredle y ann Tüır~Dye ırekcıru tesbDtç e©Jnn©In 
Dün Kadıköy stadında mühim bir 

kalabalığın önünde yapılan rekor de. 
ncmclcri çok esaslı neticeler verdi. 

.Müsabakaları Semih, Suat, Nazmi, 
Hüseyin ne Naili l.foran idare ettiler. 
Yarışların tafsil atına geçiyorum. 

tık mlisabaka dördüncü katagori u. 
zun atlama idi. Çetin bir çekişme. 

den sonra on beş yaşında olan bu ço. 
cuklar 5.91 olan eski rekoru 5.95 e 
çıkardılar. 

1- Caraoğlu A. S. 5.95 
2 - Cemal F. B. 5.87. 

200 maniada Türkiye rekorunu kır. 
maya çalışan ve yeni İstanbul rekoru 
tesis eden Haydarpaşaspor Neriman 
fevkalade bir ko§u yaptıysa da rekor 
sahibi Faikin geçen haftaki akıbetine 

uğrayarak ayağını son maniada tak. 
tı ve düstü. Bu sukut anında krona. 
metreler- 25 saniyeyi gösteriyorlar • 

dı. 

~ Baştarafı 8 incide 
seyirciler arasından sahaya fırladı, ne ol 
dutrun şaşıran bizim hakem Ahmet İhsa
nın üzerine saldırarak! düdüğü zorla elin \ 

den aldı.: 
- Artık maçı ben idare edeceğim, di

ye kuvvet istimal suretile hakemliği eli. 
ne geçirdi. 
Abdullahı pek sevdiğimiz ve bilhassa 

kaptanımız İzzet Apakla şahsi dostluğu
nu bildiğimiz için buna pek ses çıkarına. 
dık. İzzetin rengi falan değişmişti ama, 
o da bir şey demedi. Yalnız Ihsan: 

- Ben de beraber hakem dururum, 
dünyada seni yalnız bırakmam diye pe
şinden ayrılmıyordu. 

Böylece biri düdüklü biri de düdüksüz 
iki hakemle! tekrar oyuna başladığımız 
zaman, hir de ne g<>relim. Abdullah ağa. 
bey meğer ortaya bizi yendinnek için 

tı, top ona çarptı. 
19uncu dakikada Şaziden pas alan Sedat 
hiç durdurmadan topu üçüncü defa ts

ııuı~v1 mv21~1 ı.oqs 7nquv1s1 
tanbulspor ağlarına taktı. Bir dakika 
sonra da oyun bitti. 

Gazeteciler maçtan 3-1 galip olarak 

çıkıyorlar. 

Bu güzel ve eglen'.:eli maçın fudbol 
kaidelerine uyğun olarak oynanması i
çin her iki taraf da taammülden her ge
vezeliği yaptılar. Hakeme itiraz ettiler 

ofsayd diye bağırdılar, penaltı iddia et
tiler. Vakit geçiyor diye bağırdılar ve 
seyircilerin şiddetli alkışları arasında 

sahayı terkettiler. 
İlk hakem Ahmed ihsan maçı çok bi 

taraf ve büyük bir vukufla idare etti. 
O kadar ki, fudbol ajanı Abdullah, ma 
çın yarısında dayanamıyarak sahaya 
hücum etti ve onun elinden d:.idüğü ka 
parak maçın mütebaki kısmının idare
sini ~line aldı. 

Gazeteciler takımı ile, İstanbulspor 

tekaüdlerinin maçına en çok memnun 
olan, hiç şüphe yok, Anadoluhisarlilar
di.Gazetecilere bir öğle ziyafeti vererek 
kesenin ağzını iyi açtılar amma, bin
lerce seyirci de güzel, çok güzel ve ne 
şeli bir gün geçirdi. · 

Nuri BOSUT 

Türkiye rekoru ise 28.8 ile Fai!:e 
aittir. Bu hadise olmasaydı muhak -
kak yeni bir rekor "kazanacaktık. Ne. 
riman kalkarak yarı§ı önde bitirdi. 

1 - Neriman H. S. 30 saniye. 
2 - Marnakis T. Y. Y. K. 
4 X 100 metrede 3 üncü katagori 

rekorunu kırmaya teşebbüs eden Hay. 
darpaşa ve Akınspor takımları güzel 
bir yarış yaparak dereceyi 49.1 den 
47.2 ye indirdiler. 

1 -- Cihat, Muzaffer, Neriman, Bil. 
len (takımı) 47.2. 

4 X 1500 metrede birinci sınıf at. 
letler An!rnraya ait Anknradan ve lz . ." 
mitten davet edilen iki galipler dep. 
lasör.ıanı yapmadılar, bu yüzden de • 
rece umulduğu kadar yükselemedi. 
Buna rağmen 18.55.6 ile Ankaralı 

Feridun, Kadri, Salih ve Şevkiye ait 
olan rekor 18.12.5 e indirildi. 

ı - K. Besim, Artan , Kemal, Recep 
18.12.:5 (Y. Türkiye rekoru) . 

2 - Cevdet, Serkis, Hakkı, Polat. 
kan 18.58 

300 metrede bir Türkiye rekorunun 
lesbiti için yapılan koşuda Gören çok 
esaslı bir derece ile birinci oldu. Al • 
manyadan dönen Galatasaraylı sürat 
koşucusu Fikret 200 üncü metreye 
kadar iyi bir vaziyette göründiyse de 
bilhassa son elli metrede iyi bir mü . 
sabaka çıkaran Zareye ve arkasından 
gelen Mchmc<le geçildi. 

1 - Gören Güneş 36.3 (Türkiye 
rekoru). 

2 - Zare İst. Sp. 37.4. 
3 - Mehmet G.S. 38. 
Son müsabaka 3 üncü kategori 300 

metre İstanbul rekorunun tesbiti için 
yapıldı. Muzaffer (H. S.) 39.8 gibi iyi 
bir derece ile birinci geldi. Fenerbah. 
çeden Merih az bir farkla ikinci oldu. 

1 - Muzaffer H. S. 39.8 
2 - Mt!rih F.B. 40.3 
3 - Kazım Kasımpaşa 40.8 

lfili1 c§l ç o 
Bizim görüşümüzle 

çıkmış. Bunu anlayınca, zavallı kapta- su yutmasına sebeb oldular. 
mmız İzzet Apak adeta ağlayacak vazi- Biraz sonra da herkes tuvaletini yapıp 
yete geldi. Bir taraftan az zaman i. gitmesile bizim de bu güzel eğlencemiz 

çinde yüz kiloluk vücudile topun peşin- böylece nihayet bulmuş oldu. 

den koşup kaleyi müdafaaya çalışıyor, Akşam tıklım, tıklım dolu vapurda a-
diğer taraftan da avazı çıktığı kadar ha yakta kalınca. asıl yorgunluğumuzu o 
keme bağırıyor, yalvanyor, tehditler sa. zaman anladık. Bu satırları yazarken 
vuruyordu. Abdullah da: bitkin bir haldeyim. lşin yazacak bir çok 

- Sen hakemsin, bilirsin hakeme iti- eğlenceli tarafları daha var ama, doğru-
raz olmaz, atarım seni dışarı diye cevap su artık bende takat kalmadı. 

veriyordu. Anadoluhisarhlara 
Zavallı kaptanımız o kadar patırdı ve 

o kadar mücadele etti ki, adeta sesi kısıL teşekkür 
dı. Fakat bu da ne demekti doğrusu. Buraya şunu ilave etmek isteriz. 
Çünkü ortaya bizim aleyhimize mutlaka Anadoluhisar klübü, bize karşı cidden 
bir penaltı yaratmak niyetile çıkmış olan çok samimi ve hepimizi mahcup eden 

Abdullah nihayet bizim kaptanın şerrin· candan bir misafirperverlik gösterdi. İs-
den korkup doğru dürüst hakem durma· tanbulun bu mütevazi ve çalışkan klübü. 
ğa mecbur kaldı. Ve bu sırada Sedat bi. nün ba5ındaki idarecilerine en derin teşek 
zim için bir de üçüncü gol atınca artık kürümüzü burada bildirmeği kendimize 
galibiyeti garantilemiş olduk. vazife addederiz. 

Bir dakika sonra da hepimizin canını Gelmiyen oyunculara verilen 
çıkaran bu oyun nihayet buldu. eezalar ! 

Galibiyeten, bilhassa bütün arkadaşla- Duyduğumuza nazaran, dünkü maça 
rın biribirinden güzel oynaması sayesin- çağrılıp gelmeyi vaadettikleri halde 
de böyle mükemmel bir netice almamız- son dakika)'a kadar da gelmiyen 
dan çok memnunduk. Onun için müthi~ Besim Koşalay, Uh'i Yenel, Naci Sadul-
yorgunluğu anlamıyorduk ama, kan ter lah ve Yekta Hagıba matbuat takımı di
içinde de kalmıştık. Temizlenmek için siplin dh·anı! tarafından birer hafta boy 
kimimiz duşlara koştu. Kimimiz de de. 
nize. Yalnız tzzet Apak, "acaba denize kot cezası \'erilmiş, Refik Osmanın maze 

mi gireyim, yoksa du~a mı!., diye düşü- rcti kabul edilmi~tir. 
nüp duruyordu. Fakat Abdullah kendisi- Fakat gelecek hafta takımın maçı ol-
ni birdenbire yakalayıp ayağından ayak madığmclan, arkadaşların bu boykot 
kapları, elinde havlusu denize atıverince cezasını hiç zararsız atlatacakları anlaşı. 
fazla düşünmesine lüzum kalmadı! İstan lıyor. 
bulsporlular da üzerine üşüşüp bir hayli Gelecek mac Beyk ozl a! 

Gazeteciler takımı, dün Anadoluhisara 
gelmiş. olan Beykoz klübü reisi Hüseyin 
tarafından Beykoz tekaüt takımile bir 

maç yapmak üzere iki haf ta sonra Bey
koza davet edilmiştir. Beykoz klübü reisi 

istanbulspor 
Anadoluhlsarıoa 1 - 3 

galip 
Gazeteciler maçından sonra karşı

laş:an lstanlıul spor - Anadolııhisar 

takımları mnçınıla fstanhul sporlu
lar 3-1 gallp gelmişlerdir. 

İlk devre 2~1 htapbuLporun lehine bit
miştir. 

misafirleri yemeğe de çağırını~ ve o gün 
iki çift kuzu, dört küfe üzüm, bir hayli de 

peynirli pide hazırh:yacağmı söylemi5tir. 
Gazeteciler Beykoz klübüni.i çok sevdik-

leri için bu teklifi reddedememişler ve re 
isin davetini kabul etmişlerdir. 

B zi nı ıngç h<.ıkkında 

O:ğer gazeteler 
neler yazıyorlar 

~ Baştara/ı 8 incide 
maç, beş dakika fazla oynandık
tan sonra bitirildi. 

Sahadan çıkarken arkadaşlar 

büyük bir gururla şöyle diyordu: 
''-Yarım asrı mütecaviz mazi

mize rağmen yaptığımız bütün 
maçları kazandık." 

* • * 
Tan yazıyor: 
Gazeteciler kalesine çekilen bir 

kaç sıkı ~:.itil Foto Namık, objek
tifine giren enteresan vakalar gi
bi yakalamakta geçikmcdi. 

Bu arada 150 kiloyu bulan İzzet 
Muhiddinin iri gövdesi de bu şüt
lere hedef oluyordu. Devrenin son 
dakikalarına doğru her iki tara
fın şiştiği anlaşılıyordu. Bu sıra
da 1stanbulsporun sert müdafii 
Adnan Akın, hakem durduğu maç
larda gayet kolaylıkla penaltı ce
zasile karşıladığı iki hareketle 
gazeteciler takımından Osman 
Münir ve Şazi Tezcana suikast 
teşeıbbüsünda bulundu. Osman 
Münir~ iskartaya çıktı. 

• 
Adnan Akının yine suikast ha

reketine teşebbüs etmesine rağ
men Ahmed Adem ikinci golü 
yaptı. 

Artık sabada istanbulsporlu
lardan kimse gör:inmüyor ve yal
nız gazetd.:iler oynuyor. 

• * • 
Son Posta yazıyor: 
İzzet Muhiddin Apağın kap

tanlığı ile başlıyan gazeteciler ve 
İstanbulspor takımları maçı en
der teudüf edilir bir komedi ola
rak devant 'etti ve öylece bitti. 

Her maçta ortalığı bol bol vel
veleye veren gazeteciler de oyun 
içinde biribirlerine girdiler. Kı

yasıya tekme attılar. Bicimine ge 
tirip on iki kişi oynadılar. Fud
bol çayırını yazı masasına çe
virdiler. 
Takım kaptanı İzzet Muhiddin 

oyunda sözünü dinletemediği için 
seyircilere adeta yalvanrcasına 
"Bunlar eli maşalı adamlar!" di
ye derd yandı. Hiddetinden hop 
hop oyniyan vücudu ile, dinlen
mek için oturduğu sandalyayı kır 
dı. 

• • • 
Akıam yazıyor: 

Adnan Akın -hakemlikteki re
kabet hislerinin tesirile mi acaba?· 
Şazi Tezcanın kaba etlerine mü· 
kemmel bir tekme yapıştırdığı gi· 
bi biraz sonra da zaten ortadcı 

mevcudiyeti lüzumsuz olan Os· 
man Müniri de saha harb etti. 

• 
Sahaya kıymetli fudbol ajanı· 

mız B. Albdullahın hücum ederek 
d•:idüğü Ahmed İhsanın elinden 
alıp hakem mevkiine geçtiğini 

hayretle gördük ve bunu pek 
çok !stanbulspor dostu olan aja
nın Sarısiyahlıları mağlubiyetten 

kurtarm,ak istemesine hamlettek
tik. Filhakika B. Abdullah son
radcm vaki beyanatında dediği 

gibi takımımıza bir penaltı ver
mek niyetile hakemlik mevküne 
geçtiği halde 150 kiloyu aşan iz 
zet Muhiddinin haline acıması yü
zünden bu işten vaz geçip oyunu 
<lQğru dürüst idare etti ve oyun 
da boyuna İzzetin ''vakit tamam, 
vakit tamam .. " diye ibağırmasile 

devam ederek galibiyetimizle ne-
ticelendi. 

* * * 
Kurun yazıyor: 
Sarı-Siyahlıların Salahaddin, 

Sami, Lutfi gibi güzide oyuncu
larla kuvvetli bir şekilde çıkardı
ğı takıma karşı, gazeteciler, Re
fik Osman, Ömer Besim, Ulvi 
Yenal gibi kıymetli elemanlardan 
mahrumdular • 

W": Devamı 12 incidı 
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Sağlamgöz, lokantanın kapısında~ 
süzüldü: Yüzü gözü kan içindeydt· Senin için KolonlJa 'dan getirdifim 

şu kelepçel}i bileğine takacaksın! 
•\ - 12 -

- Kabul l!levgilim. Fakat bir §artla, l 
yoksa razı olmam. 

- Nedir o p.rt! 
- Salçayı ba%Irlarken bileğine, senin 

için Kolonyadnn getirdiğim şu kelepçe
yi takacaksın! 

Benua karyoladan uzanarak ceketinin 
cebinden Dorotc için almış olduğu, al. 
tm bileziğin kutuııunu çıkardı. Dorote 
merakla paketi açtı, herhalde o değer
de bir hediye beklemiyordu ki altın bile
ziği garünce sevinçle haykırdı. Sonra 
bilezikle ıUslil koluyla delikanlıyı du -
daklarma doğru çekti. 

Ertesi günU, Bcnua, randevusuna tam 
askerce, dakikası dakikasına gitti. Arka 
kapıdan, kimsenin dikkatini çekmeksl -
zln içeri girmiş, doğnıca Dorotenin oda
mna geçmişti. Ayak sesleri duyulmuş o
lacaktı ki yan odada telgraf tıkırtısı 

birden kesildi ve kO§arak gelen Dorote 
boynuna sarıldL 

- Merak etine, içenle kimse yok. 
Bileziğini takıru§tı. 

- İhtiyatsız! ya görürlerse? 
Genç lm gilldll: 
- Çocuksun sevgilim. Herkes onu al

tm kaplama sanıyor. Benim gibi fakir 
bir postacı kmn hakiki altından böyle 
bir mücevher ta.şmıasına kim ihtimal ve. 
rebilir? 

Komik taVIrlar alarak Benuaya, pili
cin pişmesine nasıl bakacağını tarif etti. 

- Yakmamağa dik.kat et. Dedi. GU • 
rUltU yapayım da deme ... Veber telgraf
Jan göttlrdll, neredeyse gelir. Uslu dur 
sevimli ahçı! 

Bir öpUcUğll :mUteakip telgraf maki -

nesinin başma döndü. 
Saat on ikiye doğru Benua, telgrafha

nede Doroteden başka birinin dolaııtığı
m hissetti. Gelen söyleniyordu: 

- Of yoruldum. Ne de sıcak bava! 
Fabrikadan buraya da epey yol hani; 
geç kalmaktan da korkuyordum. 

- Ben de öğle tatili için büroyu ka
patmak Uzcrcydim. Zamanında yeti§ -
tınız. 

- Matmazel Şmit, korkanın ki öğle 

yemeğine geç kalacaksınız. ÇünkU size 
epey if getirdim. On telgraf. .. Fakat hep 
aynl metin, yalnız adresler değişiyor. 

Benua anahtar deliğinden gözetledi, 
Dorote ile konuşan Şa!ingen fabrikası. 
nm dalına postahaneye gelen memuruy
du. 

- Allahaı:smarladık matmazel. 
Fabrikanın memuru gitti. Biraz sonra 

da <lışardan Otto Veberin sesi duyuldu: 
- Matmazel, ben dışarıya "kapalı -

dır,, levhasrnı takıyorum. Siz içerden ka-

pıyı sürmeliyebllirsinlz. Şiındilik Allaha- ( 
ısmarladık. Ben saııt ikiden sonra geli -
rim. 

Ayak sesleri uzaklaştı. 
Postahanedc yalnız kalan Dorote ka· 

pıyı içerden sürmeledi. Sonra Benua .. 
nm yanına geldi. Somurtkandı: 

- Ne ak.si tesadüf! diye söylendi. On 
tane birden telgraf geldi. Seni beklete
ceğim. Piliç de ateşte yanacak. 

- Merak etme cicim, ben pilici ateş. 
ten indirdim bile ... Bu kadarcık şey için 
sinirlenme. Ben sruın yardım ederim. İs
ter misin? 

- Se::ı ne iyi adamsın! 
- Daha iyisi, sen burada kalıp ye-

meği, sofrayı hazırla; ben de bu esna
da telgrafları çekeyim. olur mu? 

- Tabii olur. Telgraflar Mors masa
sında manipülatörün yanında duruyor. 
Teşekkür ederim sevgilim. 
Yüzbaşı telgraf odasına girdi. Maki· 

nenin başına geçip oturdu ve telgrafla 
ra baktı. Filhakika metin hepsinde bir
di. ''Beklenilen davet olsa gerek" diye 
Benua titredi. Okudu: 

"Evvelki mektupta bildirilen tecrü
belerin tarihi yarındır. Fıl.>rikada 48 
saat kalınacaktır. bekliyoruz. Morzel
bera- gannda saat onda otobüs bekli
yecektir. Bu telgrafı saldaymız." 

Şafingen A. G. 
Adresleri tetkik etti, keşfi finanse e· 

den bankaların isimleri hakkında fran
sız casusluk teşkilatı olduksa doğru ma
IUmat elde edebilmişti, Altı ismi esasen 
Benua biliyordu. Diğerlerini bir yere 
not ediİ' cebine koy.du. Sonra telgrafla
rı çekmeğe başladı. 

Dorote içerden seslendi: 
- Nasıl, işler yolunda mı? 
- Mükemmel! 
Benua, telgrafların dokuzunu çekti. 

Königsbergde bir bankaya gönderilen 
onuncu telgrafa gelince durdu. 

- Almanyanın en uzak noktasına 

gide~k . .diye düşündü.Tam bana lazım 
olanı. . Bunu çekmem. 
Bu tclgraf ı da çekilmiş gibi işaretleyip 
r.umaraladıktan sonra ötekilerin arası
na koydu. Boş bir telgraf kağıdı alarak 
yazi makinesine koydu ve aleW..:ele tel· 
grafı kopye etti. Adresi de yaroı. 

Her Öjen Skorl 
Skorl ve türckaıı bankan 

direktörü 
Königsberg 

Dorote seslendi: 
- Telgrafları bitirdin mi? Makine

de ne yazıyorsun? 
- Telgraflar bitti. Aklıma roman için 

bir fikir geldi de onu not ettim. 
- Şimdi romanın sırası mı? Haydi 

gel yemek hazır. 
- Geliyorum. 
Benua, sahte telgrafın üzerine vur

duf u postahane damğasının g:.irültü
sünü bastırmak için bir iskemle devirdi. 
Damğayı okunmiyacak 1ekildc biraz çe 
virerek basmağı da unutmadı. Sonra tel 
grafı cebine koyup Dorotenin yanma 

gitti. 
- İşte geldim sevgilim, yemeği rahat 

ça yiyebiliriz. İşini yaptım. 
- Teşekkür ederim. 
Yemek fevkalade neşeli geçti . .Doro

te iki şişe eski şarap da tedarik etmiJti. 
Yemeğin sonunda kahvelerini içer

lerken Benua birden ciddile§erek Do· 
roteyi dizlerine çekti: 

- Yavrucuğum. diye söze başladı, 
sana canını .sıkacak bir haber verece
ğim. Sakın ağlıyayım falan deme. Da
ha evvel söylemedim, çünkü yemekte 
keyfini kaçırmak istemiyordum. Dinle. 

Dorotenin gözleri derhal dolu dolu 
oldu. Benua devam etti: 

- Evvelki gün ziyaretine gittiğim ha 
lam, biliyorsun ki, ağır hasta .. Ayrılır
ken bugün tekrar döneceğimi kendisine 
vaddetmeğe mecbur oldum. Bugün hare 
ket etmem tazım.Orada mümkün oldu 
ğu kadar az kalacağım. Her halde iki 
r,ünden fazla değil ... Cumarte6i akpmı 
dönd.;eğim. 

Dorote, sessizce ağlamağa ba§lamış
tI. Benua onu teselliye, iknaa çalı§tı: 

- Üzülme cicim, bir hastaya verilen 
söz mukaddestir, tutmak lazım. Gitme
liyim. iki gün sonra mbakkak dönece-
ğim. (Denmı var) 

ŞAPKA MODASI 
- Sitıcmaya giderken niçin yanınıza 

makası alıyorsunuz? 

- Filmi görebilmek için! 

•ıımıımrnıı iııımsım:J~mo ır;ı.xmıım11 t' ' 4 • • • ~ ' ~, ' • • I 

Doktor da, ebe de Rene için artık hiçbir tehlike olmadığını söy
lediler; §imdi çocuğu eınzirmeğe başladı, çocuk da memeye çabuk 

alıştı; ıütti bol, tabiat Rene'ye her türlU meziyeti vermiş. Babam
la ben de artık sevincimizden başka bir §ey dilşllnmüyoruz. 

Madam, hu sevinç o kadar bUyilk, o kadar kuvvetli, o kadar kuv
vetli ki, bütün eve o kadar hayat veriyor ki ve sevgili karımın ha

yatını o kadar değiııtirdi ki sa.adetiniz için yakında sizln anne olma
nızı temenni ederim. Rene bir daireyi, muhterem misafirlerimizi 

kabule llı.yık bir hale getirmek için çal~tı; burayı tc§rifinizdc ih
ti'8Dlla değilse de kardeşçe bir muhabbetle kar§ılanacaksmıı:. 

Çeviren~ NJ lUJ ırlUI n oaın 
-70-

di· 
Nagar bu sözlerime itırı derece!de - Buradan ~ıkan iki adamı, Jıer ııl 

hiddetlendi. Muvaffakıyetli itlerinden mi göstermeksizin takip ettiın· se,, 
bahsetti. Eşkıyayı tutacağını mağrura. görselerdi, tereıddütsUz onları "ıJrtı' • 
ne iddia etti. ya karar vermiştim. Gece çok ıcar'1', 

Cevap bile vermedim sözlerine ... Lo- lıktı. Hayallerini bile göremiyor, ~ 
kantadaki araştırmalanma devam ettim. cak seılerinden önümde olduld•.~, 
Beş dakikada bir pencereye yaklaşıyor, ark adımlarla yollarına devam ettJ 
etrafı gözlüycr, Sağlamgözün geri dö lerini anlıyordum. . p· 
nüp dönmediğine bakıyordum. Böylece yanm aaa.t takip ettıtı1· fttl1 

Araştırmalanmı bitirdikten sonra a- kat bir zaman geldi ki, konutrnal
8 dt 

§ağı indim. Gözüme çarpan ilk şey, Na. kestiler. Ne onları görebiliyor, ııe 
garla muavininin lokantadan çıknuya laflarını işitiyordum. Bulunduğuıtl f' 
hazırlandıklarını görmek oldu. Sor- re çömeldim, dinlemeğe baJladııtl". ıeti 
dum: Baktım olacak gibi değil, heflf ÇS' 

- Nereye gidiyorsunuz?. kaçıracağım. Belki de kaçırdını· ıfll 
Nagar azametle cevap verdi. meldiğim yerden kalktım, ileri do 
- Kimseye hesap vermeğe mecbur yürüdüm. Kimseler yok!.. ~,. 

değilim. İstediğim yere gider istcıdiğim Biraz daha yürüdüm, elli metre 
gibi takibat yapabilirim. Yalnız §U ka- dar daha yürüdüm: 
darını aöyliyeyim k~ eşkıyaların izini Gene kimseler yok 1.. dJ!l 
sizden evvel keıfedecek, sizden evvel Anladım, herifler bir iz bfrakıtl11 r'' 
kollarını bağlayacağım. Buna emin olu- ortadan kaybolmuşlardı. Tekrar;., 
nuz. maya başladım. Yürilrken ayakla c;ı· 

- istediğinizi yapabilirsiniz. Fakat bir şey iliJti. Şöyle bir yokladırtı· 
§Urasını size hatırlatmak isterim ki; yet sık, dikenli bir çitti bu!.. ~ 

şimdi dışarı çıkmak tehlilcelidir. Eşkıya iki adamın oracıkta ortadan k•} sıt 
belki lokantanın etrafına nöbetçiler malanna imkan yoktu. Bunların dııt 
koymuştur. Çıkmasanız iyi bir hareket boyunca yollarına devam ettni§ el b1" 
yapmış olursunuz. larına ve gittikleri yerin pek uıa1' 

1 
• 

- Siz öyle yapınız. 1Corkmakta hak- lunmadığma hükmettim, yalnız ;ırı' 
lısınrz. Fakat ben sizin gibi korkmuyo- madığlm nokta şuydu: rdi 
rom ve işte gidiyorum . Sağa mı, yoksa sola mı gitrııit1e 

Sözlerini bitirdikten sonra, lokanta· herifler?.. ııP' 

nın kapısından fırladı, gitti. Hangi tarafa gitmiş olurlarsa 0151'1'' 
Muavini de onu takip etti. tar, nihayet arkadaşlarile beraber ~ 

' Sağlam gözün görünmemesinden radan geçeceklerini düşünerek, 11 

çok endişe ecijyordum. Aklım&.n bin noktada beklemeğe karar veı-dirtl· t1 
bir ihtimal geçiyor ve her ihtimalin Kararım isabetli çıktı. Biraz 50~ 
sonunda yüreğim sızlıyordu. Her ihti- yanıbaşımda bir kaç kişinin konll~ 
malin arkasında korkunç bir hayal gö- ]arını işittim. Biri diyordu ki: 
zümün önüne dikiliyordu: - Sende mi geldin, Hover J.. o6~ 

Ölüm!.. - Evet, gelenler benimle ,orı 
Bu feci akıbet, sağlam gözün başına kiti oldu. Mağarada altı kiti 1<ald1~1r 

gelmi~ miydi? Hcver adınr işitince gözleriırı. { JI 
Zalim ve iskelet elleriyle ölüm, o· şı gibi açı~dı. Bu adam yaman bit' f 

nun bcğazını sıkmış mıydı? sız, müthi§ bir katildi. Kaç kereler ıır 
Bu kötü düşünceler içinıde kıvranıp zetelerde resmini görmüştüm. 1{a1'.; 

üzülürken, lokantanın kapısından bir ları cinayetlerin tafsilatını okurııu~t 1jl 
·c:lt11 

hayal süzüldü: Yüzü gözü, üstü başı Bir kaç yıl evvel Nevyorkta ı, ,-t 

kan içinde bir hayal: bir cinayetten dolayı yakalarıııı\ı 
Sağlam göz!.. kürek cezasına mahkum olınuştll'.,ııı· 
Takatsiz bir haldeydi. Hemen koş- kin, mahkumiyetinden sonra, ha1'1e~~· 

tum, elinden tuttum. Yukarıya çıkar· neye götürülürken jandarmaJarırı 1~ 
dnn, yüzünü gözünü sildim. Tehlikeli den kaçmış, bir daha Nevyorıcta 
bir vaziyeti yoktu. Vücudunda ne bir ititilmemiıti. f 
tabanca yarası ve ne de bir bıçak dar- Lokantaya doğru giden e§k1!''i~ır 
besi vardı. Yalnız Jü§müş, ötesi berisi ıız, tenha bir yerde kendilerirıı iııY' 
yırtılmış, başı yarılmıştı. Yüzünün, gö- cek bir kimse bulunmasına Oıt11ıı 
zünün kanlı olması bundan ileri geli- vermediklerinden yüksek sesle ıco (f 

yordu. ıuyorlar, bu da benim gözletı'~ 
Bir saat kadar uyuduktan sonra ba· takip etmek vazifemi kolayla~ <'1' 

gmdan geçeni anlattı: du. (Dc,.,.rrıı ~ 

>f-a•57Jf'rnWGınlt9JWEL!JIIDtıE!'J1311~; 
yorum:Orada belki birim de bir çocuğumuz olur. Ben ~1~ 
mak istiyorum. .. Gerçi o zaman çcl.:uğumu mu, serıı ıl 
çok sevdiğim belli olmiyacak ... Her hangi bir maklOlcll~~ 
çocuğumu sana tercih ettiğimi görürsen bilm~m ne yatı!) 
Medea(l) büsbütün de haksıroı denemez: Eski Yunanlı 
doğru şeyler söylemi§, çok ıeyleri anlamtş. ·çef 

Gülmeğe başladı. Demek ki Meralciğim, sen a~ııı :~ p 
ni görmeden meyvesini tattın, 'ben ise o çiç~ği biliY'0 ti 6f 
meyvesini görmedim. Talilerimiz, biribirinin aksi oırrıa~J)l~ 
,·am ediyor. Amma biz oldukça filosofuz, bir gün bunuıı_s f l 

Minnettarlık ve hürmet hislerini nasıl tarif edeceğini bi
lemiyen naçiz bendeleri 

h .. '. ' b 1 B dah . l k l" . · jtır' .,;;;:c .r:ı arar u uruz. en a on ay ı ge ınım • , 
lim ki henüz vaktimi kaybetmiş sayılmam. ıe, Bizim için düşündüklerinizi Rene bana söylemişti. Bu fırsat

tan istifade ile size tetckkürlerimi takdim ederim; zaten şim

di tam da ::amanı. Oğlumun doğması, babama, ihtiyarların pek 
gü~lükle razı olduklan bazı fedakarlıkları kabul ettirdi: yeni

den iki toprak aldı. La Krompad şimdi yılda otuz bin frank 
ıetiren bir malikane oldu.Babam, onu bir meşruta halin~ getir-

Luj dö l'Eatorad Biz burada, b:ltün bahtiyar insanlar gibi, eğlenceıer1' ./ 
lu. fakat tam bir hayat sürüyoruz. Günler bize dairrıa f1"1 
geliyor. Benim kadın oluverdiğimi gören kibarlar alef11 O~ 

mem için kralın müsaadesini rica edecek, siz de onn için geçen 
me!ttubunuzda bahsettiğiniz unvanı almağa çalışmak lfttfunda 
bulunursanız vaftiz oğlunuzu şimdiden minnettarınız etmiş o
lursunuz. 

Meclisin içtima devrelerinde Rene'nin sizinle beraber olma

sını temin edebilmek için ben de nasihatlarınıza uyacağını. 

kendisinde hususi kabiliyetler bulunan bir adam olmak için gt:.i 

çlimUn yettiği kadar gayret ediyorum. Fakat, benim ı..:csaretimi 
küçUk Arman'ımın sizin himayenizde olduğunu bilmek arttı
nacaktır. Burayı teşrif edip ıilk oğlum için glizel ve dilber, kal-

bi gibi zekası da büyük bir peri olacağınızı ümid etmeme müsa
ade ediyorsunuz, değil mi madam? 

xxx 
Luiz dö Makumer'den Rene dö l'Eıtorad'a 

lkinciki.nun 1826 

:Makumer demin beni uyandırıp kocanızdan gelen mektu

bu verdi, meleğim. Sözüme bir Evet demekle başlıyalım. Şant· 

plöre nisan nihayetine doğru gideceğiz. Seyahat etmek, seni 

görmek, ilk çocuğunun vaftiz annesi olmak benim için zevk 

Ustüne zevk olacak,fakat Makumerin de vaftiz babası olmasmı 

isterim. baJka h"r ha-ıgi b:r k;m3::ye benim aramda böyle dini 

bir bağ bulunmasına tahammül edemem. Bunu kendisine aöyle-

diğim zaman yüa:.inde beliren ifadeyi görmüş olsaydın o melek 

gibi adamın beni ne kadar çok sevdiğini an!ardm. 

Felipe dedim, La Krampad'a beraber gideceğimize pek sevini-

ne dö Maku:ner'i Luiz dö Şoliyö'den daha güzel buıd.ll•,ı#ı:! 
lil bahtiyar eden aşk, yüzü de daha sevimli kılıyor. tıcırı !1~ıl' 
nun g:.izel bir don gününde, parlak bir güneş altında, ŞS ti' 
nin ağaçlarından yıldız yıldız beyaz salkımlar sarkt1~p I 
Felipe ile beni arabamızda, -bütün parisliler önünden ~ tıe~I 
h b. ·ırıdı a ır sene evvel ayrı ayrı dolaştığımız yerlerde şı ~e 

gezerken aklıma binlert.:e düşünce üşüşüyor ve senit\ ~ıc} 
mektubunda söylediğin gibi, saadetime bu kadar gü"erı 
lahın gücüne gidecek diye korkuyorum. ..,t> 

(De\'lttflf 

' •t.,ııı 
·ııtı"' of' 

(1) Medea. kendisine ihanet eden kocasından ı iS• 
mak iç.in çocuklarını kendi elite boğmu§tur. Buradıı µıı 
çocuklarını kocasından kıskandığını söylemek istiyor· 
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Yak·acık bir cennettir 
Sağlık kaynağı suları "Kevser,,; geniş gölgeli ve şiia 

yüksek 
Ahbabı 

SUnaı arımdan doktor lsınail Kenan 
?ti g . benı, senelerdenberı yaz mevsimi· 
bi eçırdığı \ akacığa davet eder, takat 

r turl .. 
\'eti . u fırsatını bulup dostumun bu da-
ll'ıu.'ı~ı ) erıne getiremezdım. Geçenlerde 
llern erem doktoru gene görmüştüm.: 
Son en davetini tekrarladı. Ve "-Artık 
İçincı~ar~ söylı.iyorum, vallahi bu hafta 
~ı..:· bıze gelmezsen bir daha yüzüne 
e...~ •• dedi. Bu sözler benim için bir 
-•ırıv9k· 
l'lıtın . ı olmuştu. Ne yapıp yapıp dostu 
Ve d ııyarctine gitrneğe karar \'erdim. 
tr~ 0ktora "pazar günü 7,45 vapurunun 
tı~~e ~eleceğim; ona göre beni Yaka. 

lı\.ı)t beklersin!., diye söz verdim. 
~Yfif~kken bir kere Yakacığa gittiğimi 
hı-.... tırn. Fakat o zamandan navalimde 
-·•ıe . 

kıııd ~.hiçbir şey kalmadı .. Yakacık hak 
den ~1 tnah1matım. ötekinden berikin· 
lieın ~.Yduğum methiyelerden ibaretti. 
tııek ır dostun da,·etini yerine getir
ııı el() ':e hem de bu me~hur sayfiye yeri. 
J;-a~a~a d~}:a gönnek istemiyor değildim. 
});~tu ~k ılık bu ya dünkü pazara kadar 
fa_~ rı~ 1 teklerime rağmen huna mm·af· 
Asf anıamı~trm. 
kal~~ta, . dalgaya tutulmuş 
l<arta gıbı sallırnıyoı uz .. 

ke·e lda trenden indikten sonra bir 
l~. :ltafıma hakındrm .. Ellerinde sepet 
~lllukı nta ve paketlerle kadınlı erkekli, 
1ler1d u Çocuklu kalabalık ka(i!eler biraz 
larcı/ :uran otobüslere doğru koşuyor
<1~1 Utun bu insanların Yakacığa gı· 
taltıp erı a_nla~ılıyordu. Ben de bunları 
4ıbtı l ettım. Ve kısa hır müddet o. 
hır1 i en otobu5e gıdıp gcldıkten sonra 
k nın en 
%ll'ı arkasında bir yer bulup sı-

'r oıı~r 
~ ... Ot ~e.rnen tamamılc harap bir hal. 
~e b 

0 
U umuz sallana c:allana ilerle· 

~şı~.ladr. Onumde oturan bırisi, ar-
' y dert Yanıyordu: 

'<!ne oı:u diyordu, şu yol yapılalı dört 
~ lalt., ı?·or .. Bak ne hale geldi. Sözde 
~ d uner adece yapmakta değil, 

~ ıs d~~uhafaza etme~mı bılmekte ... 
t lıtlik b" a kadar sonra. köyün başında 
'Ilı ır ıneyd d ~ · bızi an a durmuştuk. Bak. 
~ il:ıı~orlllado~tor, otobu tere baka baka. 
t:ldı, · enı görünce hemen yanıma 

<b°':' boğru . 
cı;nakılJ . unu ı tiyorsan geleceğine a-
lta 1\ ··~en~ ınan~aınıştım, dedı, hep ıçim
~ bıına benı kandırdı .. dirordum . .Fa. 

~a ela ~ağmen buraya kadar gelıp bak 
~lltıŞa ~rar verdim. 
tibj }'llr\ı onuşa, hafif meyilli bir yol· 
~ titek~ğe başladık. Her taraf mis 
~--fitletiıf okuyor. Temiz ha\a, insanın 
~ ll'ıi 1i 1; gayriihtiyari, haddinden bir
~ı:ı~.~lan b~zla şişiriyor. Kendimde gittik 

'<ili ~uır hafiflik ve zindelik hic;sedi. 
t :-- "tabı' n~ doktora da söyledim. 
hı:; •rt1•

1 dıye güldı.i. htanbulda ha,·a 
~ il(!a ı:!a~l\acak ka a "ıra'~ \ararken 

• ırna h r· S ı ~ a ıf \"e erin meltem rüz· 
lıqh ıı ,~~enim her hafta bnra~·a ~el
l'ı,. ıtıı~..ı .. ane "fbehi de hudur rn! Bir 
'<ili );' '"JllzlQ • 

akat h geceli çalışarak yonılu. 
arta ı;onunda. Y .. 1kacıkta ge 

çınarları sanki "TUba,, dır ! -o tYı ın y aı rn o ını ın n ç it?> n ır '{Çaı ır arfF o frl) <dl a (b) lYI ık aı cç21 aur ~ <0> o m em CI 

ıt?>a suyulrila ıras'\l:Oaımaık kalb>nD <dl~cSJDUa Kd>lYışlYıınnYılil1lkb~: 
ieam 311 ç<eşDt liiTiHem[Q)a SlYl"77lYloea Knmn iklYlm <dllQışd]. 
ırüyoır0 ıKnmn eını '\teırnlb>~D lQ)a@oırsaıl}(Oaıro 'ff<ElaDn"77elr;:e 

~eçnırnyoırn ıKnmn snınınıroeırn ~ltlı~~O\&ö"'©ır 
, 

çirdiğim bir tek gün benim bütün bu yor l 
gunluğumu üzerimden siler. Onun yeri· 
ne öyle bir hafiflik ve dinçlik gelir ki er
tesi gün tekrar işime başladığım \'akit 
kendimde biiyük bir canlılrk his."ederim. 
Ve o hafta muhakkak ki en fazla randı. 
manımı veririm ... 

Do·tum, sağlık öğüdü veren bir hekim 
talaka ti ve jesti le coşmu~tu: 

Sayfi ve se-;f'rken ehemmiyet 
vermem:7. Lizım gelen 110!< hı 
- Tebdili hava, yalnız hastalara de· 

ğıl, yorulan \·e yıpranan herkese lazım

dır. Ancak, telxiiliha,·aya gidilirken dik. 
kat edilecek mühim bir nokta vardır: 

Her bünyenin, kendisine uygun bir cay· 
fiye yeri seçmesi icap eder. Türkiyenin 
hatta dı.inyanın en zengin sarfire yerle
rine malik olan lstanbulcla maalesef bu 
noktaya ehemmiyet ,·eren hemen hiç yok 
gibidir, -=ayfiye intihabında eğlence dai. 
ma birinci planda yer alır: sıhhat m~e
ıe~i mevzuubahs bile edilmez. Halbuki 
lstanhulun her tarafında sayfiyclerin ik
limi, ha,·a ı ,.e ::-ulan vücut üzerinde baş 
ka başka tesirler yapar. bütün buralarda 
h:wa dahilindeki rütuhet cicrrcesi. su 
buharı. tebahhurat. sis. elektrikiyet. rad. 
yo aktivitr. tozlar. rl11manlar. kiiller muh 
telif .ıı;azat \'e ziahyat cic;imler muhtelif 
mü:! ,iriyette bulunur. Bu tabii hassala· 
rın \"Ücut iizerindeki tesirleri de nisbet
leri ~ibi yer dcği!':tikçe hac\rnlaşrr. J şte 
hunlarrh'l rlrılan trhrlilih:wava !!idecek. 
ler, !':Ihhatleri \'e bünyeleri bakımından 
bütün bunları gözönünde bulundurmak 

• 

l'akıırık ofrllertnılcn biri... 

mecburiyetindedirler . ., f 
Ben bır taraftan muhterem doktorun 

bu kıymetlı sözlerini dinliyor diğer taraf 
tan da dünyanın en güzel panoramala· 
rını seyrediyordum. Aşağıda deniz mas
mavi bir atlas gibi püriızsüz gözüküyor. 
du. 1\Ialtepe, Kartal, Pendik ,.e daha i
lerideki sahıller kah denize sokularak \"e 
kah geriye çekilerek lzmit körfezine doğ
ru uzanıp gidıyordu. Y<\kacıktan itibaren 
zeytin ağaçlarile sü lü zümrüt gibi bir o. 
,·a alçala, alçala denize kadar varıyordu. 
Adalar, büyük bir çimenlikteki kaplum· 
bağalara benziyorlardı. Kar~ıda, daha 
uzaklarda Vludağm heybetli ve daıma 
karlı tepeleri ince tülelre sarılmış gibi. 
beyaz sisler içinde derin bir uykuya dal
mış dinlenıyorlardı. 

Bu tabiat güzelliklerine baka baka o 
kadar dnlmr:;ım ki. doktorun kolumu 
dürtmesi beni sıçrattı. Her tarafı ağaç. 
!arla dolu hahçec;ile küçük fakat çok şi

rin bir koy evinin önüne gelmiştik. 
Biraz !';Onra. ağaçların serin gölgeleri 

altındaki koltuklara yaslanmış konuşu

yorduk. 

Sağır'< ve şifa kavnağı su ar 
- Doktor, dedim, Yakacığm bol ve 

çeşitlı sularının methini işitir dururum. 
Senden ilk istiyeccğim şey de, tabii su o. 
lacaktır. 

lsmail Kenan, hayran bir ifadeyle mı
rıldandı: 

- Yakacığın uları .. Yakacığm sulan .. 
Biraz sonra, onların en lezizini sana taze 
taze içirmek imkanını bulacağım .. Hiz-

metçi dönünceye kadar, methini i~ittığin 
suların C\' afını bir de doktor ağ~ından 
dinlemek istemez mi-;in? Dun~ anın hiç 
bir tarafında bu kadar bol menim su. 
yuna rastlamak kabil değildır. Şu gördlı· 
ğün ufacık koyde tam 31 çeşıt menba su
yu vardır. Bunların aklıma ~clenlerini 

sayayım: Ayazma, Koru, Fmdrk. Şeker, 
1 lamam, c,.·a~ı. Kfıhyaoglu, Aya;:pa53, 
Yakacrk, Aydo5. 

Bunlardan Yakacık Aydos \C Çarşı su. 
larınn mikya derecesi (1) dir. 

Ayazma suyu. böbreklerdeki kumları 

düşiım1ekte, karaciğerin faaliyetini art· 
tırmakta. mide 'e bağırsakları kU\ \etlen
dirrnekte çok müessirdir. Koru suru Ka. 
hız olan in anlarda bağır akları çok mü· 
Jayim bir hale gct:rir. Senelcrdenberi ka
bızlık çeken adamlar üzerinde yapılan 
te riibelerde fo\ kalade neticcl~r elde edil 
mi~tir. Çarşı s· . u böbreklerin f aaliyetmi 
arttıran bir ırn~~aya maliktir. Bütun bu 1 

suların tesirile, çok defa, kadınlarda e. 
nelerdenberi şifa bulmıyan eyran ebyaz 
tamamile ~ifayap olur. 
Bazı evlerin içeri inde çıkan kuyu su

larında da fevkalade hassalar görülmek
tedir. 

Öyle vakalara tesadüf edilmiştir ki; 
1 

bunlarda iklimin hastalar üzerindeki fay 1 
daları bariz bir şekilde meydana çıkmak. 
tadır. 

Me el!\: Senelerdenberi sağ omuzunda 
mevcut bir mafsal minkevi romatizmasın 
dan muztarip 60 yaşlarında bir kadın bü 
tün tedavilere rnmen iyi olmamı) fakat 

Yakacıkta yaptığı su kürleri c:ayesinde 
bir huçuk ay içinde tamamen derdinden 
kurtulmuştur. 

Şekerli gıdalara karşı tahammülü olnıı 
yan ha talar için de Yakacık iklııni \C • 

suları çok tesirlidir. Birçok sinirli ha·ta· 
lar. 15 gün gibi kısa bir zamanda ~u hur
lerıne devam ettikleri takdirde a abi ruın 
!derinde tamamile muvazene husule gel. 
d ~ini görürler .. , 
Sular. iştn•rns11.1ı!1 da hir,"lir •• 
Bu sırada hizmetçi gelmi~. elındekı •u· 

rahiden cınümüzdeki bardaklara buz ~ hı 
~uyu dolduruyordu. Bı.ı nefis. hu ~c!•er 

gibi !iuyu da içtikten sonra kendinı·le hu
yı.ik bir rah:ıtlık hissettim. Fal.at ıbir ta. 
r::ıftan da karnımda müthiş bır a~lık 1 ı~ 
gostenni~ti. Benım söylememe hacet kal 
madan doktor hunu anladı. 

- En mi.ıhım bir şeyı unuttum. Bur.ı
daki bütün sular i~tihac;ızhğa da birchır 
iyi gelir. Bu <;ulardan içip de ka'"m acık. 
mıyan insan tac:a\'vur edemem. Bilha "a 
d'lrt beş defa yemek ihtiyacı kendim 
gösterir. 

Doktor, hizmetçiye sofrayı hazırlattı. 

I3ahçedl'. ağaçların altında. 8erİn ~crın 

c·cn rüz6;rlara karşr. huz ~ibi menha u 
larile hayatımın en lezzetli ojlc yemeğini 
yedim. 

1(- 1(- • 

Yemekten sonra açılır kapanır ic;kemle 
lC'-imizde istirahat ederken lftf bu sefer· 
d .. Yakacığın iklim ,.e havasına döküldü. 
Ya'rncığt çok iyi bilen doktor, anlatıyor
du: 

- Yakacık dağ iklimindedir. Arkası 

ı\ydo dağlarile kapalıdır. Blitün dağ ik. 
lıınlerinde olduğu gibi burada da güne. 
~in ültra\ iyole şuaatı sahilden fazlaöır. 

Bu şualar cilt üzerinde fevkalade müsait 
tesırlcr yapar. Kandaki kal yum ve kôl· 
le .. tcrin mıktarını fazlalaştırır. Ayni ıa.. 

manda D nataıninınin ültra\ iyole şua
a~ı. cıltt~ki incecık damarlara kadar gi
d.!r. \'ticudda yeni bir kudret menbaı ~ a. 
ratır .. Bugune kadar bu kudret menbaı
nın mahıyetı ke~fedilememiştir. Yalnız 

vücutta birdenbire hasıl olan zindeki \"C 

rahatlık bu değişkliğı meydana koyar. 
Bunlardan başka güneş şuaatı burada 
sahilden daha fazla ı rtıcı \'e ziyadar huz 
mele:-e maliktir. Bu hüzmcler cilt üzerin. 
ele fa::la kan hucumuna yardım ederler. 
Bu uretle ültra\ iyole şualannm en ince 
dam3rlar tarafından da ımti!\a' edilme· 
sine sebeb olurlar. l\laf.:allardaki ağrılar 
c:!a sükünu hu ulc getiren. uzun me,·celi 
ka!örerik şuaattır. Şimdiye kadar yr.pıl:ın 
tetkikler bu şuaatın kandaki kolle terıni 
,.e nesıclerdeki kalsyumu arttırdığını go .... 
temı•ştir. 

Yakacrk ha,·aı::ı. bılhacc:a akcı~c'" ha•t'.l· 
hklarma, artirik btinycl~re. a mat•k ,·anı 
nefes tıkanıklıklarına, c:inir bo .. u\:lul.l:l 
rına ve cilt hastalıklarına çok iyidir ... 
. Yii1.ler ce ins:ı nht do u 
sn has arı 
Daha bir hayli konu~tuk. \"akıt er."' 

(DE:t'anıı ıs incide) 
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Bizim µıaç hakkında 

Diğer gazeteler 
neler yazıyorlar 

(B•t tanlı 9 uncuda) 
Kırmm-8eyaz yazıyor: 

Galatasaray tekaadlerini 1-0 
yenerek haldı bir böbürlenme i
çinde yenecek rakip arayan nl
mağlılp p.ıeteciler takımı iıte 

dün de lıtanbulıporun IÖ%ilm ~ 
na tekaild, fakat iliğine kadar 
f udbolcu takımile çarpıp, vuru· 
p kanlı canlı bir maç yaptı. Ve 
net}.:ede bu ıefcr 3·1 galip geldi. 

• 
İlk devre gazeteciler rakipleri

ne kıyamamışlar gibi gol atma
dılar. Osman Münirin kaçırdığı 
bir iki fırsat haddi zatinde kaç
mış değil, kaçınlmıı müsamaha
kar davranılmış hatta bahşedil

miş iki sayı olarak da sayılabilir. 
• 

Şimdi gazetecilerin namağlup 

takımı "var mı bize çıkacak?" di
ye ıu ölü mevsimde rakip arayıp 
duruyor. Mevsimi mi iyi seçtik, 
yoksa biz mi kuvvetliyiz. Bunu 
üg:.incü maç gösterecek. 
Şu yukardaki satırların bitaraf 

bir görü§ mahıülü olduğunu bu
rada kaydetmeği lUzumlu buluyo
rum. Gazeteci diye kendi takımı
mızı tuttuğumuz zinhar zannedil
memelidir. 

Bu maçı ağaçlar arasında gizli
ce seyreden, birinci sınıf klüpleri
mi::e mensup bazı idareciler mat-

buat takımı oyuncuları araı;ında 

üzerinde durulat.:ak bazı kıymetler 
müşahade etmişlerdir. Mı:.idafi ve 
takım kaptanı İzzet Apak büyük 

bir oyuncu görülmüştür. (boy 
1.80, ağırlık 150 kilo.) 

Bu oyuncu önümüzdeki Milli 
lGime maçlarında ileri takımları

nıızdan birinin saflarında görülür
ıe hayret edilmemelidir. 

• • • 
Genç takımlar 

İki klüp gens takım1arx aruında ya· 
pıfin bu oyun çok zevkli olmuı, hl
kim oynıyan İstanbulspor genç takımı 
bu maçı <t-1 kazanmı§tır. 
Şemsipa~a sahasmda 

Pazar cünü Usküdarda Şemaipaıa 
ubaaında Utkildar Hılkevi fudboJeü. 
lcri ile Harbiye Yılmaz klr\ibü arasın
da müaabablar yapılmııtır. 

B takımlarının karşılaşmasın.da üıSoa 
darlılar 3-0 galip gelmişler. A takım
ları müsabakur da tarafların birer go· 
lile beraberlikle neticelenmi§tir. 

Çok üzel ve heyecanlı olan maçlar 
büyük bir seyirci kalabalığı tarafından 
tarafından takip edilmiştir. 

------------------------------
Ahlaksız bir 

adam 
_.. B111ıaro/a l incide 

&ntmadan )JlaruJ ve yolda tanıdıkların 
d111 Sehremininde oturan 16 ya larmdı 
yWc arabacısı Cavide ra$tl&mı§tır. lki 
ahbab ;yol ortmnda bir müddet görüş.. 
milJler ve şonra Şükrü Oıvidi kendi o
aasma misafirliğe davet etmi,tir. Cavit 
Cle bu daveti kabul etmi~ ve her ikisi Va. 
ilde hanına giderek yatmı~hırdır. 

Fakat Şükrünün Cavide kal'§r kötü bir 
niyeti vardır. Esasen bu gecdci daveti 
de bundan dolayı yapmı,tır. lki ahba"t 
yatmasından iki saat kadar bir ıa_man 
ıepni,. ve Cavit derin bir ı.ıykuya dalmı~ 
tJr. Fakat diğer taraftan Şükrü kendini 
uyur gibi göşterdiği halde fırsat bekle. 
mektedir. Ve Cavidin uykuya dal. 
dığını görünce usulca çocuğun ilzedne 
atılarak elluile tığımı kapatmak sure
tile bağırma~ına mani olduktan sonra 
iiren' bir harekete tesebbiis etmi§tir, 
Fakat Cavit uyku ersemliğine rağmen 
yerinden fırlamı~ ve Sükrünün hücumun 
dan birıtn kendini kurtarmı~tır. Ve bun. 
dan istifade ederek de pantalonunda bu· 
lunan bir kamayı almıs ve tekrar üıeri
ne hücum eden Şük_rünün rastgele yerine 
~plama~a ba~lamı:tır. Sa~ böğründen,., 
801 bacasından tehlikell surett~ yarala. 
nan ŞijkrünUn feryntlarına yeti:enler 
kendisini Cerrahpa~ hastanesine kaldır· 
...... c..tdl ~lamı~lardır. ~ükr6. 
nOn fazla kan rcıYi etmeşi y(iz{}nden ha· 
yatı tehlik~edir. 

HABffi - Ak~am oo3tb... 

Kömürü uc zla ma 
tedbir er • • 

ıçın 
Milll sanayimizin bU&ünkü ve müstak

bel ihtiracıru teminden ba§ka Satki Ak
deniz memleketleri ihtiyaaru da yüzlerce 
sene ba~rabilecek bir kömür servetimiz 
var. Bu mühim ~eti bugün kucağında 
ta_şı>-an yer Zonguldaktır. 

Topraklarla örtülü duran bu azim ser. 
veli seneden seneye artan bir §ekilde or. 
taya dökmek için tedbirler alınıyor. 939 
senesinde 2,200.000 ton, 940 senesinde 
2450000 ton, 940 senesinden sonra da 
her sene için üçer yüzbin ton artmak il.. 
zere kara altın çıkarılacak ve bu sene de 
b~ milyon tona varıncaya kadar ,alışı. 
Jacak ... 

Bu mümkün olabilecek mi? 
Bunu temin edebilecek imk~nları elde 

edebilecek miyiz? 
İşte İktisat vekilinin, kömür havzasın

da, alakadarlarla görüşerek şimdiden a
lınmasr icap eden tedbirleri araştırması • 
bu imkanı hazırlamak endi~ile oldu. 
İş yalnız kömür çrkarmaktan ibaret ol
sa}•dı. kolaydı. Bir de bunun dünya pi
yasasındaki kömür maliyetine yakın, 
hatta ondan daha ucuza temin edilmesi 
ıazrmdr. Bugün maalesef, mücbir scbeb. 
!er dolayısile bir türlü başaramadığımız 
bu meseleyi halletmek için tetkik edil.. 
mesi, ara}trrılması. temin edilmesi lanm. 
gefen birçok noktalar vardır. Bunların 
halli kısa bir zaman işi değildir. 
Yapılacak şey, daha şimdiden, bir 

program dahilinde harekettir. lşte hüku
metin, bugün, dört elle sarıldığı iş .. 

Kömür istihsatatımrzm nakıs, prog
ramsız çalışmalardan programa geçildik .. 
ten sonra hissolunur değil, göze batar bir 
§ekilde arttığı, hatt1 maliyetin bugünkü 
pek iyi olmıyan §Crait içinde bile indi~i 
meydandadır. Bunu, bu halinde bırak. 

mamak. fiyatın yijkııekJ.iline !ebebiyct 
veren maddeleri. teker teker gözden ge. 
çirmek, pürüzlll noktalan ayırmak şüphe 
yok ki kömOril bui{inkü fiyatında da 
bı:raknuyacaktır. 

Zonguldakda kaldığımız birkaç günün 
müsaadesi nisbetinde yaptığımız tetkik
ler bize, bunun için l~nn gelen tedbirle
rin atındı~nr bile gösterdi. Simdi kendi 
kendine çalışan her ocak. kömürünün 
maliyetini indirecek tedbirleri almış bu
lunuyor. Fakat elde tttikleri netice sar. 
!edilen emeğe değmiyecek derec.ededir. 
Çünkü sebebi ortadadır. 

1 - Etibank,Ereğli kömürleri i§letmesi 1 

2 - Maadin kömürleri 
3 - Kilimli kömür madenleri 
4 - Kireçlik kömür madenterl Türk 

anonim ~irketleri, 
5 - Kozlu kömür işleri, 
6 - Tilrk klSmür madenler anonim 

§İrketlerf, 

7 - 16 adet hu~usf elterdeki ocaklar, 
Hep bunlar ayrı idareltr altında çah. 

~an, eyn tesieathın, ayrı ayn ıavuarlan 
bulunan bu şirketler tlvuarlannın, tesi· 
satlarının karnını doyurabilecek istihsa· 
IAt yapamamakta ve bu yOıden çıkardık 
larr beher ton kömürün matiyeti yüksel. 
mektedir. Bu şirketleri birleştirerek hep
sini bir idare altına toplamak mümkün 
olursa ayrı ayrı id<'lre masranarından 

kurtulamıcak hem de her irketin kendine 
lüzumlu otan te !sat ve 1lvuarlar birleşti. 
rllince te·isattan. maleımeden. lavuar. 
dan, enerjiden tasarruf imkAnları elde 

Bir kömür ocalının :mahsullerini o caklan çıkarıp ltivuara scv'keden minyatiir 
Jimc11dı ,..,. 

iktisat vekili Şakir Kesebir Zonguldakla 
kömiir havzasında 

edilecektir. 
Hükfunetin ilk olarak bu meseleyi ele 

aldığını görmekle se\ in>liyiz. Esas itiba· 
rile de §İrkeUefin birl~mek noktasından 
mutabık kaldJklarını öğreniyoruz. 

Cumhuriyet devrinden ev\•cl, her da
mara. damarın jeolojik tetkiki yapılma
dan, mesela üstüstc geçen ve ayrı ayn 
rerlerden baş veren damarlan başka bas
ka ellerin İ§letmeleri i&in ruhsatiye ve-

rılmiş ve bu yüzden birçok mahzurlar 
ortaya çıkmıştı. Bu kan~ık vaziyeti dü. 
zclten cumhuriyet hükfuneti, adedi üç 
yüze varan işletme ruhsatiyelerini 23 el
de toplamış bulunuyor. Şimdi, bunlar. 
dan şirket halinde bulunan altısını bir i-

1 dare altında toplamak da mümkün olur-
• sa, iş büsbütün kolaylaşmış ve maliyet o 
t derece indirilmiş olacaktır. 

Kömürün ucuzlaması için yalnız bu 
tedbir de kfifi değildir. Kömür ma1i)etine 
tesir eden maddelere §Öyle bir göz gez
direlim: 

Yüzde 7 Elektrik 
Yüzde 7 masarifi umumiye 
Yüzde 55 el işçiliği 
Yüzde 10 Direk masrafı, 
Yüzde 21 malzeme 
Maliyet fiyatının yansından fazlasını 

alan el işçiliği doğrudan doğruya ameleye 

\'erilen ücret olduğu iı;in amele mesele. 
s;inin kömür işinde en önce ve ehemmiyet 
le ele alınacak bir is olduğu anlaşılır. 

Filhakika bugün, amele işi kötü denile
cek kadar berbat bir haldedir ve amele, 
ocak i~letenler aras,rnda paylaşılamaz bir 
metadır. 

Kömür İ'tfüsalini rasyonelleştirmek

için tahmil, lavuar ve liman tesisatını is
tihsal edilecek miktarlarla münasip bir 
pekilde kuvvetlendinnek esaslı tetkik edi
lirken ve i tihsalin rasyoneJleştirilmC$i, 

ma1iyetin indirilme~i noktasında işleten 
le işlirenin bir idarede toplanması lüzu. 
muna ve faydasma kan.aat getirildiği bir 
ırada amele işlerinin bu §ekilde bırakıl. 

ma ı §Üphe yok ki doğru olmıyacak ve 
bu iş esa mdan halledilmeden kömür ma. 
liyctinin inmesi temin edilemiyectktir. 

Hükumet hunun için bazı tedbirler 
almış bulunmaktadır. Bunlan maddeler
le hültısa edebiliriz: 

l - Daimi amelenin yerleştirilme i 
için 4 bin ev yapmak. (Bunun i~in 6 
mi!yon lira sarfctmek tazım geliyor) 

2 - Muvakkat rundenin barınmasını 
temin için büyük koğuşlar vücuda getir
mek. 

3 - Memleketimiıe gelecek muhacir. 
!erden i tifo.de imk~nlnn -aramak ve bun. 

r hırdan bir kısmını kömilr havıacıına yer-

[ 

le~tirmek. 

. . .... .. . . -
4 - Gen~lerc mahsus müt•hassıs mi\. 

den işçisi yeti tiren bir mektep açmak 
(18 yaşından küçük olanlar bu mekteple-Ştltrln ana caiftf mn'ılttf ~atte ·a: kffomct re sflratle giden kömür yiiklü katarlar 
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Amerikada 
Sıcaklar ve yıldıJ1111 

yüzünden 
Yangınlar 

250 muhtelif yerde 
zarar yaptı ~ 

San Fransisko, 17 (A.A.) - S de~ 
v~ ormanlar servisi, yı!dırıtn yilZ[iJJ ııl:' 
San Fransisko mıntzkasının 250 ~d;' 
telif noktasında yangmlar çilaıııJ 0' e
ğunu bildirmektedir. A tcşi sond~e
ğe ğraşan yüzlerce insanın ia~e4.:~uııe 
vazımmı temin için hadise ııııu-- ı:r 
bir tayyare gönderilmiştir. Sat1 ~ P' 

nında sıcak dalgası ve yı:h:lırun ~tf 
d:n zuhur etmiş olan orman ya~gınr 
2000 ki inin gayretiyle bastınıınıştı · 

~~~~~~~~---__.,,,,, 

Yahudiler aleY' 
hinde tedbirler 

Macaristanda d8 
alınmnğa başla~~b::-

• Buldapeşte, 17 (A.A.) - Jv1 \-e 
atta çalışan yahudi muharrir]eriıt zO 

.. de 
mesai arkadaJları miktarının yuı de:ı 
olarak tahdit edilmesini derpiş eoı-1 
kanun ahkamlarına tevfikan ve 1r 
gece hükümet tarafmldan bu bapt~11,e 
dar edilmiıı olan kararname ınuci~1 

·r.f 
bütün gazeteler, 20 ağustos taıi!P jl"J 

kadar mesai arkadaşlarının bir Jis:,, 
tanzim ve hükümete tevdi edece ' 
dir . ,L 

Peşte ticaret bankası müdürü.~~:~ 
li banka administratörü Vay.z ısU di· 
decek ve milli banka statüsünUn t• ı1: 
line dair olan kanun dolayısiyle ııt !• 
bankadaki vazifesini tcrkedeCe . J· 
Kendisi yahudiclir. Mumaileyhe es1'1, ı 
caret nazın Telezkinin halef 016' ' 
z.ınnolunm:aktadır. 

~~~~~~---_,/' 

Türkiyenirr' 
dostluğu . ciP 

_.- Baştarajs 1 ıtı. )ot 

dL~kati çekmi_ştir. Herkes gördü ~: fc1 
bir devlet doğmuştur ve dünyad~ 
gittikçe ehemmiyet kesbetmektedi'·1~ İngiliz • Türk münasebatı ~~, 
çok iyi gitmiştir. Son defa TürklY~ ~ 
rilen 16 mılyon lngiliz liralık ıcr fe? 
bu dostluğun kuwetini gö:stereo. ell ~ 
delildir. Bu kredi Türk.iyeye tngılt ull l 
mal almak için verilmektedir. JW'\~cıı 
mily~ isterlini sınai kalkınmar3 ~ 
edilecek, 6 milyonu ile de TürkİYe. tel 
malzemesi alacaktır. Bu arada ~~~ 
askeri techizat vardır. Bu kredı ~ 
kanunla verilmiştir ve geçen hafta ·ctif• 
mentoda müttefikan kabul cdilrııl' ı,ı 

Bütün harp sonrası inkıl§plardat' t9 
ki yalnız Türkiyeninki tamarn ,eflil 
bir inkılaptır. İçtimai bakımdaıt da J 
ye hareketli bir yerdir. ÇünkO o~ ot'~ 
din ve ananeler yıkılarak yeni bJ! 

kurulmuştur. · 1' (fi 
Türkiye, gayretli çalrşmasınııı ~tf. 

velerini bugün iyi bir ticaret 111U' 

içinde toplamaktadır. J 
tora 

Yazıda bundan sonra yeni Atı ki' 
cumlzuriyct hükumetinin nıuv~f/0b4'1. 
sanayi ue malı plô11larınd111, nı~~µ f114~ 
larımııdan, memleketteki biiyıık 
inkılabından bahscdilmektedır. 

- ~ 
rı,r.' 

re alınacaklar ve çavuş mektebe .il 
yetişeceklerdir. rtıı F~ 

iktisat \'ekilinin atakadnrlıı. t't 
şerek tesbit ettiği bu rnadde1erı;ıd'~ ~ 
kine hükumetin tas,ibine arıe j3\I 1 rt 
sonrn g('çileceği muhakkaktır. ·oefl1e
dircie, amele ~ıkıntısı ni!'.beten gı (. 

~i umulmaktadır. .uıd' J 
Fakat bunlar klHi mi? Bu n~~t: ~<1' 

pılması icap eden. düşüniile_bılıırı'tle 
şeyler yok mudur? Bugünkü ·~ / 
ziyeti nedir? Amele na~ıı ted11~ l)\.'1' 

yor. :Ka"ıl vaşıyor? ne l:azann'o!'· -"'' , . _,,~r ~ 

ve kömür maliyetinin Y11 ~ı1 
amil olan diğer maddeleri diğer~ 
mızda konu!acağıı. 
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lılektubu 
d.ın nuzu oxurken, matdam, Yic-
nıi d a:bına benziyen duygular kalbi
t-

0 
Urdu, Hikayelerimi yan ma

·•ı.ı ren · 
ıı.ı·~ gınden kurtarmayı ben de iste-

':rı ve bu... .. . 
bir .. 

1 
l:>un sıze şen, çılgıncasına şen 

:rey er 
!?ıifti yazıp yollamıya karar ver-

nı .. 

11~~ de ne diye kederli olacakmı
birı f urada Parisin gürilltülerin'den 

• erıaıı 
tttind uzakta, ışıklı yamaçlar Ü· 

aıeaı e, deflerin ahengini dinliyerek 
Yoru' §arapJar içilen bir diyarda yaşı
"c n~· Evimin etrafında yalnız: ışık 
tiıı ,_grneler var. Sabahleyin, bülbülle-

' ıtaıct kcstr avukların, yusufçukların or-
asını d" r ·· -ı u . ~~Usto •. ın ıyorum; og e zerı 

)'.)r· ıhöcekleri tatlı konserler veri· 
, sonra b 4rda . ço anlann kavalı ve bağ-

b~Lı·gulen güzel esmer kızların a
ıı; ı ııe . b 

ltıtlc 1• 
51 aşhyOT. Doğrusunu söyle-

?t d . azıın gelirse insanın burada ka-u .. 
n1tı }\incelere saplanıp kalması hiç 
lcadı: almıyor; bu şiirler ülkesinden 

'inçıert~ gül renkli şiirler ve aşk se
dlha d ~le dolu masallar hediye etmek 

}!' k ogr Uolur. 
,ı_ a at bu .. k"" ı B "il p . ' mum un o muycr. urası 
. arıse ,.ok ı . .. 
lçeriı· :ı }'a on. Parıs, her gun 
ı 11lde ~ ccdc Yaşadıgun çamlara kadar, 
ı. r ıdoJ u k 1 • . . . l 
'*>'abiı · ır arının serpıntısını yo • 
"'1Iı 1

Yor. Bu satırları yazarken za
de ot·~arı Barbaranın sefalet içerisir.· 
d;ığı.ı Uınün~ öğrendim; içerisinde otur
d.ı .. ın degırmen gene mateme bürün-

'tc~llınruJara ve ağustosböceklcrine el
tbı ~· Artık kalbimde neş" enin, sevin · 
}'~;! n Ufak bir izi bile kal:r.adı. Bu 
fif \1 en, ırıad:ım, size vaad ettiğim ha
ltıcJa e knc~'cli hikaye yerine, bugün de 
li&izı~ 0lık bir masalla karşılaşmak ta-

1 ınc katlanacaksımz . 

\r * * * 
darrı aktiylc beyni altından olan bir a-
llıi)lt"ard1: evet madam, beyni tama · 

n get'l.t~~dan olan bir adam. Dünya -
~ dıgı vakıt doktorlar bu çocuğu 
~it ~Y~ca'k sandılar. Çünkü kafatası 

ı;-ak Yuk ve• başı ç.ck ağırl:iı. 
tııııt at buna rağmen çocuk yaşadı ve 
~~! '~ığını içe içe büyüyen gürel bir 

"afacı gibi serpildi. Yalnız koca 

kafası vücuduna her gün bela oluyor- l 
du. Onun yürürken sallandığını, ikide 
bir mobilyelere çarptığını görmek yü
rekler acısı idi. ikide birde dü~üp ldu· 
rU}'Ordu. Bir gün merdiven başından 

yuvarlandı ve alnını bir mermer basa
mağa çarptı, kafatası bir maden külçesi 
gibi çınladı. Herkes onu öklü sandı; 

fakat ayağa kaldırdıkları vakit çocu
ğun sapasağlam olduğunu gördüler .• 
Yalnız alnında hafif bir yara ve yara
nın etrafında kumral saçlarının arasın· 
da kan lekeleri yerinde pıhtılaşmış, 

iki üç damla altın vartiı. işte çocuğun 
annesi ile babası, yavrulannın altın 

bir beyin sahibi olduğunu bu suretle 
öğrendiler. 

Bu iş çok gizli tutuldu: hatta zavallt 
yavrucuk bile hiç bir şeyin farkında ol
madı, arasıra, ç.~-cuk annesine sorardı: 

- Anneciğim :niçin beni solrağa bı
rakmıyorsunuz, çocuklarla oynamayı 

o kadar istiyorum ki .. 
Annesi bu suale her vakit ayni ceva

bı verdi: 
- Sen bizim hazinemiz:sin yavrum ... 

Seni çalarlarsa sonra biz: ne yaparız?. 
Yavrunun çalınmaktan ödü patlıyor· 

du. Annesinden bu cevabı alınca boy· 
nunu büker, bir salondan ötekine koşa· 
rak yalnız başına oynamağa giderdi. 

Ancak on sekiz: yaşında, anne ile ba
ba, talihin verdiği garip hediyeyi ço
cuklarına söylediler ve şimdiye kadar 
kendisini bakıp büyüttüleri için muka
bilin•:ie bir parça altın istediler. Çccuk 
tereddüt etmedi, derhpl beyninden ce
viz kadar iri bir altın parçası kopanp 
- nasıl kopardr, bu iş için hangi vasıta· 
!arı kullandı, masal buralarını anlat
mıyor. - gururla annesinin dizleri üze
rine fırlattı. Sonra b~ında taş'J!:iığı 

servetten gözü kamaşmış. onun kudre
tiyle sarhoş, istek delisi bir halde ba
lıa evinden ayrıldı ve hazinesini saça 

112 .tfrRlOAN 

HABER - 1\ksam oosta11 

* Alphonse Daudet 

AHın beyinJi 
adamın masah 

- Benden 1en hikayeler 
isteyen bayana: -

saça yeryüzünü dolaşmağa başladı. 
• • il< 

f 

Saymadan, hesaplamadan altın ıdöke, · , 
do""ke, bir kral gibi yaşadığına bakılır-
ra delikanlının beynini bitip tükenmez 
ı;andığı anlaşılıyordu. Parasını harca -
yıp erittikçe gözleri sönüyor, yanakları 
çöküyordu. Nihayet bir gün, delicesine 
lıir sefahet gecesinin sabahında, yarı 

sönmüş ışıklar ve sofra artıkları orta
mda talihsiz delikanlı hazinesinde a
çılan geniş gediğin dehşetinden ürktü: 
Artık durmak zamanı gelmişti. 

Bu dakilı:adan itibaren yeni bir hayat 
başladı. Altın beyinli adam herkesten 
ayrı bir köşeye çekildi. Çalışmağa, e· 
linin emeğiyle geçinmeğe başladı. Ar
tık bir hasis gibi her şeyden şüphelenir 
ve korkar bir adam olmuştu. Eğlence· 
den, zevkten tamamiyle elini eteğini 

çekmişti. Artık dokunmak istemediği 

uğursuz hazinesini unutmağa çabalı -
y'l:du. 

Fakat bazan tesadüfün çok kötülük
leri vardır. Dostlanndan birisi !delikan
lının çekilip oturduğu köşeye kadar 
geldi, ve bu adam, delikanlının sırrını 
biliyordu. 

Liı gece, altın beyinli genç. başında 
bir ağrı dayanılmaz bir ağrı ile sıçra
yarak uyandı .Deli gibi doğruldu ve ay 
ı.~ığınm bir hüzmesi içerisinde, dostu
n.ın paltosu altında bir şeyler saklıy:ı· 
rak kaçtığmı görtdü. Beynin bir par~
tını daha çalıp götürmüşlerdi. 

Günler alup geçti, altın beyinli · 
adam fişık oldu ve bu defa her şey bit
ti. Dclfr..anlı ruhunun bütün kuvvetiyle 

kumral, ufak tefek bir kızı seviyordu. 
Kız da ona ~şıktı; fakat tuvaleti, be
yaz tüylü şapkaları, kordelalarr, uzun 
ökçeli iskarpinleri delikanHdan daha 
çok seviyordu. 

Yarı kuJ, yan da bebek elan bu za
rif mahlukun elinde altın parçacıkları 
eriyordu. Fakat bu eriyişi de görmek 
çok tatlı bir zevkti. Delikanlı kadına 

her istediğini alryor, onun hii bir iste
ğine hayır demiyoıidu. Hatta ona ıstı
rap sektiririm korkusiyle son güne ka
dar servetinin hazin sırrını da ondan 
gizlemişti. 

Kadın hemen her gün tekrarlardı: 
- Sevgilim, biz çok zenginiz, öyle 

değil mi.?. 
Zavallı adam her vakit ayni cevabı 

verirdi: 
- Evet ruhum, zenginiz, hem de çok 

zengin .. 
Bu sözleri söylerken ıde, beynini ye

yip bitiren bu küçük kuşa bakar ve te
bessüm ederdi. Maamafih arada sırada 
delikanlının korktuğu, artık para sar· 
fetmek istemediği de olurdu: fakat bu 
dakik<ı:ia da ufak tefe'k kadın sıçraya 

sıçraya onun yanına kadar gelir ve öter 
gibi: 

- Kocacığım, derdi, s:n zenginsin .. 
Bana çok pahalı .elan bir şeyler alsan a 1 

Ve erkek ona çok pahalı bir şeyler 
alırdı. 

Bu hal böylece tamam iki sene de· 
vam etti: sonra bir sabah ufak tefek 
kctdın, tıpkı bir kuJ gibi, anlaşılmıyan 
bir dert yüzünden öldü, gitti. Artık ha
zine bitmek üzereydi; paranın kalanile 
erkek, sevgili ölü için ihtişamlı bir ce. 
naze alayı yaptırdı. Kilise sanlan hızlı 
hızlı öttü. En şık cenaze arabası tutul
du, siyah ipeklilerle slislendi. Gümüş 

kaşalı beygirlere serguçlar takıldı. 
Yeryüzü bundan daha güzel bir ce

naze alayı görmemişti. Para kalmış, ya-

B'O'RtD"AN 
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hut kalmamı,, artık erkek için bunun 
ne ehemmiyeti vardı! Kalan parayı fı
karalara ldağıttı, kiliselere nezretti. 

Mezarlığa girerken, erkeğin, kafata• 
sında kenarlara yapışmış bir kaç altın 
pars;asından başka hiç bir şey kalma
mıJtL 

Mezarlıktan dönerken sokakta tıpkr 

bir sarhoş gibi kendinden geçmiş, elleri 
havada, düşe kalka yürüyordu. Akşam 
çarşıların ışıklandığı saatte geniş bir 
vitrinin önünde durdu. Burada ışıklar!:ı 

pırıl pırıl yanan kumaş ve süs yığınla
rı arasında 1cenarları kuğu tüyleriyle 
süslenmiş mavi sctenden bir çift iskar
pin vardı. 

Altın beyinli adam uzun uzun bu is
karpinlere baktı, tebessüm ederek ken· 
di kendine söylendi: '.Bu iskarpinler 

onu her halı:ie çok sevindirecektir.,.; 
zavallı adam, minimini sevgilisinin ar

tık yeryüzünde olmadığını hatırlamı
y.ordu bile .. İskarpinleri almak üzere 
dükkana girdi. 

Dükkancı, dükkanın arkasında ansı

zın bir feryat işitti, korkarak geri dön-

dü, orada tezgaha dayanmıŞ bir adam 

gördü. Bu adam şaşkın ve manasız ~öz
lerle kendisine bakıyoıldu, Bir elinde 
'kenarları kuğu tüyleriyle süslenmit 

mavi setenden bir çift iskarpin tutu
yor ve kan içerisinde olan öteki eliyle 

de tırnaklarının ucuna yapışmış altın 

tozlarını dükkancıya uzatıyordu. 

İşte madam, altın beyinli a'tlamın ma
salı böyle biter. 

$ .. • 

Bu masal inanılmıyacak bir şey gibi 
görünüyor; fakat baştan başa doğru • 

dur. Yeryüzünde beyinleriyle yaşama· 

ğa, sinirlerinin, vücutlarının, hayatla -
rının maddelerini altın halinde sarfet-

meğe mahkum ne kadar çok insan var
dır. Bu adamlar için her gün, bir ıstı

raptır .• Ve ıstırap çekmekten yorul::iuk 

lan gün de •••• 

Çeviren: Muzaffer Esen 
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d" G, ~v meydanına çıktıgı zamar. l.cn· 
~l kc:~dine: ''Vay canına, dedi. Madam 
J 0Pınel süpürgesiyle kovdu. Noel -

1 aıtıb • Tort veresiye vermiyor. Namus 

..... 1od Les.to diye tanıdığı babası, kralın 
l>aşvekili ve herkesin nefret ettiği bir 
adam<lı. Onun adını daima gizli w. 
müthiş kinlerden doğan ürpermelerle 
söylendiğini işitmişti. 

net istemek için kapıyı açan bir kadm • 
olduğunu anladım •. Hemen yaklaştım .. 
Lüzumsuz işlerle vakit kaybetmekten -
se hemen içeriye girip yardımda bulun. 
mayı kararlaştırdım. Fakat tedavi de 
imkansızdı. Çünkü can çeki§iyordu. 
Nitekim bir saat sonra da öldü. Bu ö
len Marjantindi. 

Bu madolyonun üstünde de maalcsel 
büyük bir elmas vardı. 

ı.ı adam 1 k d'-· .. d o mıya arar ver ıgım gun -
licııberi hiç bir işim yolunda gitmiyor. 
b er halde şimdi kendime bir mcs'ken 
Ultnahyım .,, ıdiye s;öylendi. 

k·O, böylece söylenirken 'direkli evin 
l?ıoşcsinden on beş kadar askerin hücu

la~na uğradı. Bir an içinde elinden si
dU ının alındığını ve bağlandığını gör· .. 

.Bir ses. 

işin en müthiş tarafı da, babası olan 
bu adama Büridanın düşmanlığını i!an 
etmiş bulunmasıydı. Büridan, sanki, 
herkesin Marinyi hakkında beslediği 

kin ve düşmanlığı ıahsında toplayarak 
herkesin müıterek bir kahramanı ol
muştu . 

- Yani en beş yaşındaki Jan isimli 
delikanlının anası diye tanılan kadın .. 

Bigornun dudakları soldu ve yum , 
ruklannı sıktı. 

Gerçi Bigom bir hırsızdı. Fakat Si. 
monun bu kurnaz ve riyakllr hareket
lerine pek içerliyordu. 

Sert bir sesle: 
- Pek!lll 1 Delikanlıya söylenecek 

hususi şeyler neymiş l>akalrm? Onu an
lat .. - dedi. 

•o - 'B uLansöb Bigorn ınu? - diye 
l:ldu .• 

Hiç şüphe yoktu ki, bu mücadele, 
nişanlısının, sevdiğinin mağliıbiyetiyle 

bitecekti. Bu mağlabiyetin baılangıcı 

yakalanması ile kendisini göstermiş o
luyordu. 

- Evet .. Yani sana zevcinin adını 
söyleyeceğimi bildirdiğim kadın. Mar
jantin de tedavinin imUnsız olduğunu, 
öleceğini anlamııtı. O rada kaybettiğim 
vakte acıyarak ayrılmak üzereyken 
kadın elimden tuttu. 

- Işte şu: Jan Marjantinin kendi 
anası olmadığını biliyormuş. Fakat 
bildiği de yalnız bundan ibaretmiş ..• 
Bununla beraber o, Marjantinle yaşa. 
yan adamın adını babasıymış gibi kabul 
etmi§ amma, bu ismin kendi adı olma
dığını bilmiycrmuş. Marjantin, deli -
kanlıya söyleyeceği bazı hususi şeyler
den sonra onun asıl ebeveynini bula. 
cağına ve servet ve şerefe kavuşacağı
na emindi. Böyle olmakla beraber bu
nu doğrudan ldoğruya kendisine niçin 
haber vermedi~i suali kafamı kurcala
dı. Kendisine bunu sordum. Verdiği 

cevap !U oldu: ''Bu meselede kabahat. 
liydim. Çok sevdiğim }anın tekdirine 
maruz kalmaktan korktum .. ,, Sabırlı 

ol Bigorn, İ§te asıl sırrr anlatıyorum. 

Bunların senin için ne kadar faydalı 

otduğunu anlay~caksın !. • 

aşq 
di: 0 e çavuşlarından biri cevap Yer-

ll'ı;- Evet, monsenyör, kendisini, eski 
tı~rı~teriJ~rimizden biri olduğu için ta-
ş trı. Nereye götürelim? - dedi. 
chreırıini Jan dö P.ess : 

; Satölcye !.. emrini verdi. 
bir ır kaç dakika sonra zavallı Bigorn, 

ltel\l:I'tın;dana kapatılmış bulunuyor ve 
' 

1 
kel'dine ·''Da ağa "d - · • l:Unc , • r cına ıgı ecegımız 

dikı r:ıı~ar oturacak bir yer bulabil
:t •• ,, dıyc söyleniyordu .. 
Jan d"• 

ltaı 0 Press, Bigorn yakalanır ya-
anın 

liçed ııı, hemen saraya koşmu~, kra 
•1ıtıı en kendisini görmesi müsaa!desini 
tdiJdşi ~~e ona Lansölo Bigornun tevkif 

gıni haber vermi§ti. 
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1'ı b h • • en J ermen dr. Pre manastt 
•ona. Çt\·anının evinde geçen vak"adan 
ttıitr~· l'tıirtiyi alıp götürmüştü .. Uyu -
~~b :_r haldeydi genç kız.. itirazsız, 
lc~cltCJı takip e:iiycrdu. Başına gelebi
''•ınd her Şey, şu iki esaslı meoele kar
~~.aha şimdiden chemmiyetlerim 

t 11 ıaylabilirdi: 
~ıı:Vela Bürichn tevldf edilmişti. 
'tltı":tl•. da kendisi, Angcrran·:J dö Ma 

nın kızıydı. Şimdiye kadar tüccar 

Büridanın galip geleceğini, işkence
lerden, tuzaklardan kurtulacağını v-: 
nihayet Marinyiyi mağlCip ddeceğini 

bir an için kabul etse bile Büridandan 
ayrılmaktan başka çare yoktu. Babası · 

nı öldüren bir adamı sevdiğini itiraf 
edebilecek miydi?. 

Halk, başvekilden istediği kadar 
korksun. Onun zulmünıden, gaddarlı
ğından bahsetsin, Mirtiy kendisine kar
şı çok müşfik görünen babasını fena 
bulamıyordu. 

Marinyinin bu ka.dar sevilmemesine, 
hakkında söylenen acı ıöılere adeta 
lı! dd:tleniyor ve babasını iltizam etli • 
yordu. Nihayet o, babasıyıdı .. Kendisi 
ne karşı bu kadar iyi hareket eden bi
rinin başkalarına fenalığı dokunacağı

nı bir türlU, kabul edemiyordu. iki 
mesele karşısında bulunuyordu: Ya 
Büridandan vazgeçecek. ya babasınt 
bırakacaktı •. 

İ ~te Mabel, genç kızı sürükltrkcn, 
o. hep bunu düşünüyordu . Hareketle -
riııJ:n az &~ra Parise girmişlerdi. 
M;Jbel, Mirtiyi iki köprüden geçirmiş, 
bir sürü dar sokaklara v.:kup çıkarmış, 
sonra da etrafı sağlam duvarlarla çev· 
rilmiş bir arsaya getirmiıti. 

Benden yapılmasını istedi~i bir şeyi 
olduğunu söyledi. Bunu Allah namına 
istiyordu. Ben dini bütün bir hıristiyan 
olduğum için kabul ettim. Marjantiıı 

bu hizmetime mukabil ufak servetinı 

bana bırakacağını söyledi. Servet keli· 
mesi işidir işitmez kapının sürgüsünü 
sürdüm. Olabilirdi ki can sıkıcının biri 
gelir ve beni bu zavallı kadına yardım 
etmekten menederdi. 
- Seni daima iyi kalbli ve nezaketli 

bir adam olarak tanıdım. 

- Ben öyle yaradılmı§ım yavrum. 
Başka türlü yapmak istesem de elim

den gelmez. Doğrusu çocuğu alıp neh
re atmak benim harcım değildir. Mak· 
sadım sana taş atmak değil.. Ne ise .. 
Gelelim ihtiyar kadının arzusuna .. Pa. 
rise giderek üniversitede (sokağını 

da, evin adını da söyledi) Jan adındaki 
delikanlıyı bulmak ve kendisine bazı 
hususi şeyler söylemek.. Çün.kü, Jan, 
sergüzeşti, Pari!'I hayatını ve tahsili se
vermiş, bunun için Parise gitmi§ .. Mar
jıntin bu i§f yapmak için bana altı altrn 
E k ü veriyordu. G e r i y e kalan 
yirmi a l t ı n E k Ü servetiyle 
ıümüı bir zincire asılı ve içinde kadın 
H~ıarı bulunan bir madalyonu da o 
2enç Jana eötürmek için yemin ettim. 

- Benim için mi? Bunda beni ala
kadar eden ne var?. 

- Şimdi anlarsın 1 Senin bu işte a
Hikan olmadığını bilseydim, uzun uza
dıya anlatmıya kalkar mıydım. 

- Doğru devam et •. 
- Marjantinin bana bildirdiği esrara 

ba'karsak kadının, delikanlının ailesinin 
adını bildiğine hükmedebiliriz. Belki 
de bunu, ç.ccuğun elbiselerinde gördü
ğü bazı işaretlerden anlamıştır. 

Bigorn heyecanla sordu: 
- Neymi~ o isimi. 
- 1şte bunu söylemedi .. Tam söyli-

yeceli sırada, §Üphesiz: delikanlıya bil-
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ınul 11897 mctremikiıhı ç:ım a~a<'ı 30 gün miiddetle ve kap:ılı zarf usulile art
tırmayıı konıılmu~hır. ı\rıtırma 22 trmmuz cıını:ı gfınii snal 15 de Knslıımonu or. 
m:ın miirlfırliiğündc y:ıpılarııktır. Muvvııkknl ıeminnt 4313 lira 48 kıınıştıır. 

:\ine, 1!1,5:, Rorsn haberlc.ri, 20 s ~ 
lıranviç rıısnthonesiııdcn naJ..ll' 11~1ıJS 
ve arkadaşları larafındıın Tiir~ ıtıı' 
20,40 hava raporu, 20,43 önıcr1 s 

~ 1 • ., rul ııırııfınrlan nrapça so) e\, -
1
i lb 

rı orke~trıı, 21,30 foc;ıl s:ız Jıc) c 'ııı 
ve ıırkııdnşl:ırı tnrııfmrlan :ü.rl: ,e ~ 
CKorııcinr faslı), 22.10 Mıızık ~ 
Trpclı:ışı belediye b:ıhccsfnrltfl rıil~ 
22,30 Son haberler ve ertesi ~u 
ranıı, 23 c;aat ııynrı, ~on. 

1 Gizli pafnv~ 
harbi 

11
• 

Değerli mütercim bıt1 dllo 
Varo~luouo Antuan zışt<ll ~ 
lluılze çeçirdlğl bu eser :>1'._Jl 

"ti" dünya hadiselerinin 1<8 1 

1 .s 
na varabilmek ıcın okurtlll 111~ 
olan başlıca kitaplardafl .,.ı 

•tir 
Diin \·e Yarın te.rcUrue ku; ı-ıet 
dan 65 incisi olarak cıktı• 
tapçıda. bulunur. 

nPRtnAN 

dir ••• e.n ıçın ölüm ducıaklarmı kapadı. 

Fakat bundan başkalarını söyledi. Kü
sük ]anı zevciyle birlikte bulmuşlar .. 
:Ebeveyninin kim olduğunu anlamışlar. 
Niyetleri sonrada bu adamlardan para 
koparmakmış. Çocu{:u da yanlarında 

bunun için alıkoymuşlar. Şimdi anlı· 

yor musun?. 
- Anlıyorum. öyle anlatıyorsun ki 

insanın bir hayli de zevkine gidiyor. 

- Adam Janı bulduktan bir sene 
&onra ölmüş Marjantin de ilk düşün 
cesinden vazgeçmiş. Yani şantaj yap

mamış. Çocuğa gül gibi bakmış. Günün 
birinde Jan Parise gitmek istemiş. Sırrı 
ç.~:uğa gideceği gün de açmamış. Fa -

kat on.ı hakikati anlatmak için Parisc 
gitmeyi düşünmüş. işte biliyorsun. 
Ömrü vefa etmeyince o da ne yapsın ... 
Hikaye bundan ibaret. Nasıl buldun?. 

- Pek ist:fadeli .. Güzel hikaye anla
tıyorsun .. Fakat sonra ne oldu? Ma
lenger latife eder gibi sordu : 

- Her şeyin bir başlangıcı, bir deva
mı, bir de sonu olur. Başlangıcını öğ

rendik. Şimdi devamiyle sonunu öğre
nelim. 

- Aldanıyorsun Bigorn. Daha sen 
başlangıcı bile bilmiyorsun. Sana bunu 
da anlatacağım .. Fakat buna geçrr.ez
den önce ~u benim Beton seyahatimi aıı 
latmahyım. Dalissılam, Valuvanm bana 
verdiği vazifeler bitince nihayet bul
du. Parise döndüm. Marjantin ölmü::r 

tü. Genç Janı unutmuştum. Jiyonun 
bazı sözleri bana bu hadiseyi yenide:ı 

hatırlattı. Seni aramıya başladım. Bi -
gorn şimdi sana h'kfıyenin asıl ba~ını 

anlatacağ m. Marjantinle kocası 

Fladra gitmek üzere Fransadan ge

çerlerken küçük j?.nı nerede buldukla
rını biliyor musun? 

ltigom. Simona pek garip görür.en 
titrek ve boğuk bir sesle: 

- Ben ne bileyim? dedi .. 
- Ala! Küçük Janı Dijor.un bir kö· 

yünde, küçü'k bir kulübede bulmuşlar • 

Çocuğun boğulduğuna emin misin Bi· 

gorn? 
Simon, Bigornun gözlerine dikkatle 

baktı .• 
Bigorn içini çekti. Elini alnına götü· 

rerek: 
- Vicdan azabı -duymamak için e· 

min olmamak isterdim. Fakat ne ya
payım ki hakikat. Çocuğun suyun yü
ziinde çırpındığını ve birdenbire battı· 

ğını gördüm. Yaptığım cinayetten deli 
gibi oldum. Orada bir saat kdar kal· 
dım. Valuvanın oğlu ölmüştür, devam 

etti. - dedi. 
- Şimdi ]iyonla benim aklıma niçin 

sen geldin. Onu anlatayım. Mc:rjantiııin 
kocasının adını biliyor musun? Diğer 

tabirle, kulübede bulunan küçük Ja
nın taşıdığı ismi biliyor musun?. 

Bigorn titreyerek: 
- Nereden bileyim. • dedi. 
Simon Malengr: 

- Büridan, • dedi. 
Bigorn boğuk bir sesle: 
- Büridan mı? l • dedi. 

Evet bu ismi işideceğini zaten tah· 
min ediyordu. Bir kaç dcıkikadanbeıi 

Marjantinin bulduğu çocuğun Bürid"n 
ol:luğunu anlamı~tı. Kendishi bir nevi 
hayret ve şaşkınhk kaplaınıştı. 

Bigorn, pek o kadar adi bir mahluk 
cleğildi. O talih ve tesadüf denilen şey· 
!erin ınceliklerini kavrayacak bir ya
rad lıştaydı. 

Demek, kendisi, o kaı:lar senyörler 
arasında hayatır.ı kurtardığı adamı e

fendi diye seçmişti. Demek Büridan, 
D1m dö Draıranın oğluydu? Dell"ek. 
kont Valuvaya o kcr::lar di.;şmanlrk hes· 

liyen ve onun tarafından ayni mukabe

leyi gören ]an Bür:dan, kont Valuva· 
nın oğluydu. 

Bir müddet kendisini düşüncenin a
ğırlığından kurtaramadı. tçin':le büyük 
bir meark da uyanmııtı. Acaba, Simon. 

~ıalengr, Büridan hakkında kendism

dcn ne isteyecekti. Her halde bunu öğ· 

ren meliydi. 
Malengr: 
- Anlatayım mı, dinleyecek misb? 

diye sordu .. 
- Anlat ... 
- Çok akıllı olan ve hilede bana taş 

çıkaran ]iyonun düşündüğü şeytanlığa 
bak hele. Şu hikayeden açıkça anlaşı • 
lan Büridanın, Valuvanın öz oğlu oldu
ğu anlaşılmaz mı?. 

- Doğru, sonra?. 

- Sonra mı? Eğer Valuva, oğlunun 
yaşadığını öğrenir ve bu da kendisine 
isbat edilirse .. İşte bunu isbat etmek 
aııcak !lana düşer .. 

- Sonra?. 
- Valuva kendisini bu çocuktan 

kurtaracak adama neler verır.iyecek 

b:r bilsen ... Altınlar ve altınlar .. 
- Olabilir, sonra'!. 

Simon Malengr, bir kaç dakika ka
•dar Bigornun solgun çehresini tetkir. 
ettikten sonra birdenbiı e on:ı doğru e
ğildi ve: 

- Lansölo, • dedi. • Efendine sadık c
lac:ak kadar yan oda bulunmadın.. O
nu çok seviyor musun?. , 

- Kimi Büri::lanr mı?. 
- Evet .. Efendin Jan Büridanı .. 

Bi .,.orn bal şerb:ti bardıığını dike-
a 1 

relt: 
- Ondan nefret ediyorum. • dedi. • 

Kavgacı ve sert bir adam .. Hiç hoşuma 
gitmiyordu. Orı::lan ayrılmayı bile dü • 

~ünüy01'dum. . 
- Yok .. Ondan ayrılman doğru ol· 

maz. Evvela çocuğu boğmadığını 

söylemelisin. Sonra da nefret ettiği'li 

söyled!ğin Büridanın vücudunu orta
d ·m nasıl kal:hraca7,·mızı tasarlarız ... 
Dedim ya. istikbalimiz temin edilecek .. 

Big~rn öksürdü: 
- Evet .. Lakin benim bunda kazan 

cım ne olacak?. ı 1 

- ..,vyıc..ııın > a ı v aıv uv.Hlan 1<oP• 

racığımızın üçte biri. 
- Ben başka şey isterim, 
.Malengr hayretle sordu: 

- Ne ıstiyorsuıı?. 1•ıı• ··ş ı 
- Sakladığını söyle::liğin gümi.l d'I' 

cirle içinde kadın saçı bulunan f11l1 ıv< 
yonu. Ya buııu alırım, yahut tll 

şey yapmam. 
- Bu pek kolay .. Ilay, hay. · r11,ı 
- Evet amma bunları ben ele: 

isterim. . 'e" 
. rr.cl•· - Kolay. lstersen hemen şı • sitı' 

nimle berab::r Sent Katerin caclcle 

karlar gel ve al.. ,;ııı 

Kont Valuvanın konai;ı, sorır ıct'° 
adın Sent Katerine çevrilen soltll s4rı' 
yani bu vakadan elli altı scııe. 11ıııl . h . . .. obrıO I ra Parıs şe rem:nı senyor dB fi 
önce Bastil Sen Antuvan, son~a j}!C ,,. 

de;e Bastil adıyla anılan kalenııı sı~ 
şını k~yduğu Sen Antuvan }caP' 

yakınında idi. \1 ,ı 
Bigorn bir saat sonra mada1Y0~0r&"' 

mı~ ve göğsüne sokmuş bulunu) ·~e' 
Bigorn, Sent Katerin. sokağı 1':,rıı 

sinde beklediği müddetçe Vt.l\I tf11 • 
konağından, kendisine hücurrı e 3,ı 
için bir sürü jandarmaların çı~~eı'lf' 
b:kliyordu. Fakat, Simon J\.a 5o ' 
hüsnüniyet sahibi olduğunu birıtı #fd; • 

"!!'" ra bizzat gelmek suretiyle go 
Kl!ndisine madalyonu verir keti: rtıl · 

- Yapacağımız işi kararlaştı 5o 
ıd . ·e 

üzere nerede buiuşacağız? - ı} 
tı'' du. ,, .• 

Tirvaş sc-kağındaki meyhane} rı ~ 
ere 

daha ayak basmamaya karar " 

gorn: ,11ıırı' ' 
- Noel • Jamb - Tortun rrıe) 

sinde. - dedi. s 

Sonra evlerin duvarlan dibirıcl' c 

rüne sürüne, kendisine söyletlerı ,, 1 

leri düşüne düşüne Sen Antuv~rı b , 
1 

ğrndan çıktı. Kendisini üzen bJ! 

dü~ünccyc daldı 
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~~te:U 
&\uıtfl snze afttn 

nıevzu H 
daha ı da .... IJaıt:ırafı ~ lncld• 

l1J d•n var. 8ızim bu kumaş hikiye-
ttı:.; Pı~k1.1Yen ve bu gibi alış verislerde 

..... !{~~-olan tüccardan bir ahbab: 
ba-:a ~ele~ dedi, sen doğrudan doğruya 
ltı.tan }dın. ben sana bunu yüz alt
hırur~. alırdım. Siz şimdi buna ne bu. 

•ı.ınuı? 

\' aı könr ·· --4-
tı~ ıı ol urcunun, kış sucunun. şerbet-
ti :ı biru ı:nevsimi sayıldığım hep biliriz. 
~ }'a ÇorapÇı, bana dükkanında şöyle 

PIYOrdu· 
'~ . 

trlraııları a z~manda olsaydı. Ben. bu 
di~. l<' bu fıyata kat'in·en vermez-
'ıl.. akat ınal" . d' b' . . . ' llıe\'sı . um a. şım 1 ızım ıçın 
lfaı. ll1dır de ondan veriyorum 
J~~ • 

,t-. ~rdum· 'ltzi · . · 
'~edn rçın şimdi neden ölü mevsim? 
r-ı. . en olacak? 

ı1;~l Veeı· 
""rt beş 1Yle dükkanın önünden geçen 
ltrereıc Sö~ap~ız kızla genç kadını göS-
' ı~t Zünü tamamladı: 

ll'vıl'!ıı e bizim ölü mevsimin en canlı 
"<ljarıı 

~ilr\ııı -5-
~ ıeydah Ataç geçen gün Haberde 
dt latilığ en uluorta iğrenerek büshütün 
'N~1kalkrnıyalım! diyordu. Doğru 
~lııda 1ahcığım. hele şu senin ayni 
~~ elle bardak yıkama işini müda-
~ ı: §a~tım. 

~ıt ha bı'rk .. .. · t "il {iz aç gun oncc ve senın a-
~,~ ell': şıngır şıngır yıkanan bir 
~ ~~ su ıçerken a~'tlı sudan almış 
"'~'°rd soğan kokusunun sebebini he. 
~en~· ?\1übarek adam bana ne de-

' 
ı"in' D . 'k" , Su • emesın mı ·ı: 

~ır }(~Uz temizdir, hem halis Göz
~faıa11d oş bu Göztepe sözü de bal gi · 
·~ ııı· ' }'a, çünkü su yüzde doksan 
~ ıs &ibi terkostu.) Koku, suya e-

' d~İ§ olacak. çünkü biraz önce 
-~<1ınıstım da! 

~ --6-
t lit ~ ~zar akşamı, c;ok yemek yeme
~~&~ur gazeteci arkadaşlardan bi
tı;~ 'ÔYde deniz kenarına oturupi 

.~il bir deniz ve mehtap alemi ::l'.a. 
t'ıı ~ '~!Jel 'n:1 arkadaş, mehtabın hafif 
~~ o ca arııe yeryer gümüşlenip titri
·~i ~trn denize baka baka bana şu· 
.' ~ l'tıurtıama sınmı: 

ll:isi11, de denizin nesini severim, bi
~""". 
~rıı" 

1'allt ı se~~rsin? 
· ~i·ı~ luferlerini, diri diri kefal

~~ Çıka kılıçlçanm .. Hele bu mev. 
~t'trn. n Çorbalık iskorpitlerine pek 

'"de kend' • 
\J lıaı ısıne şu cevabı verdim: 
~ bıı:e niçin Balıkpazarma gitme 

'~lıa ~Ya geldin, a pisboğaz! 
~ ılacak mevzuum çok ama, sfi_ 

}'er kalmadı. 
Osman Cemal KAYGTT..l 

lq 
k~Qtı 1<ırus 'un 

~;;::._ hikô.qe/eri 
~~ter 
~~tıro'nun 
~ktubu 

...... \' 
akında çıkıyor -

Ya1<ac1K 
bir cennettir ı 
_... Baıtaru/ı 11 incide l 

ilerlemişti. Doktora, biraz da köyü gez. 
memizi söyledim. Kalktık. Yakacığm 

birer tabiat harikası olan su menbalanm 
ve mesire yerlerini dolaştık. Su başları 1 
ve mesire yerleri çoğu · lstanbuldan gel- 1 

miş yüzlerce insanla dolu idi. Bu insan j 
kalabalığı, küme küme masa başlarına Ye 
yerlere serdikleri örtüler üzerine taksim 
edilmişti. Daha ilk bakışta her masada 
ve her yerde Yakacığın şifalı sularile do
lu testiler göze çarpıyordu. 

Burada herkes, bir haf talık yorgunlu
ğunu unutmuş gülüp eğleniyor. Bol bol 
temiz havayı ciğerlerine dolduruyordu. 
Bu sırada dostum - buraya kadar gel. 
mişken sana Yakacığın sanatoryomu ı 

nu da gezdireyim dc?i.., . Sanatoryom ı 
hakikaten çok temız bır hastane ve 
bir şifa yurdu idi. Rağbetin gittikçe art 
masmdan dolayı bu yıl yeniden paviyon 
insa edilivor ve tesisatı da genişletiliyor. 

~ . 
du. 

Hastaneden sonra köyün kahvelerin -
1 

den birine oturduk. Buz gibi sularla be- ı 
raber kahvelerimizi ieçrken doktor biraz 
ileride bir masada oturmakta olan yaşlıca 1 

1 

temiz giyinmiş birisini ~östererek: 
1 

- İşte. dedi. bizim köyün muhtarı İb
rahim ... Yakacık. bütün temizliğini ken 
disine medyundur .. Ufacık bütçesile bu / 
şirin yerin güzelleşmesine bütün gayreti
le çalışır. Yakacığa iki defa gelenler muh 
tamnzı derhal tanırlar. Yaz mevsimleri 
üç bine yaklaşan köy nüfusunun hepsi 

1 
muhtarlanm çok severler. 

- Doktorcuğum kusura bakma ama 
sözünü keseceğim, Bu kadar güzel bir 
köyün iman hakkında bir fikriniz var 
mı? dedim. 

O, can alacak bir yerine basmışım gibi 

birden irkildi. ı 

_ lçimizde Yakacığın havasına, suyu- l 
na ve iklimine muhtaç çok kimseler var. 
dır. Fakat bugünkü vaziyette daha fazl:.ı 1 

insanın buradan istifadesine imkan yok
tur. Köyde güzel, temiz oteller ve evler 

var, fakat bunlar rağbet karşısında çok 
azdır, Hükumetimizin eliyle kısa bir za. 
manda köyde büyük bir değ~§.iklik-o\abi
lır. Yapılacak büyük bir iki otel, değil 
Türkiyedcn, hariçten bile buraya seyyah 
celbedebilir. Sonra, Kartal ile kö
yümüz arasındaki rol un da tamir edilme

si l!mndır. 
Bu dediklerim yapılacak olsa, Akciğer 

hastaları, asmatikler ve anfizematörler 
ikliminin fe\•kalMeliği yüzünden Yaka. 

cıkta kışları da kalabilirler. Çünkü, de
nizden gelen iyodlu nızgarlarla dağlarda 
basıl olan radyo aktiviteli rüzgarlar bu. 

rada birleşerek mutedil \"e kuvvetli bir 
hayat meydana getirirler.,. 

Doktor daha çok anlatacaktı. Fakat 
hava akrarmış, akşam olmuştu. Bir müd 
det sonra tabiatin bir cenneti olan Ya
kacıktan. bütün yorgunluk ve bezginli

ğirnden sıyrılmış bir halde dinç ,.e zinde 
Istanbula dönüyordum. 

Sabahaddin AYGEN 

ruLuoAG, 
1 

Kapsüllerine dikkat ediniz. ______ , ____ _ 

-~NiZBANK• 
-- --- - ....-..... - ---- ...-. - .-. --- -- --- ---~ 1 ~ ~~~~..-..------

~taııl)u~ şubesi Müdtlrlllğllnden: 
l,t> l(ar-aköy ~centahöı;,da tamlral 
~~ enı b 
'l' ı ank, Dcnlzyolları lşlet meslnln Kara köy accntalr~ı bi-

~ ~ llı>ııa . 
\t 'ı.... 1_ Cak tnmlr \'C tadil işle rı eksiltmeye konulmuştur . 

.f "r c;;"'llll 
~aı d tnıe, 22 - 7 • 938 cuma günil saat on buçukta Şubemiz 

~ lllr 
~ i:!sl binalar kısmında yapılacaktır. 

ı ''ll.rt11 ~ 1 ' l!:ıt aıne, resim '"e keşi rıer bu serviste görillebfli r. 
"' sııt-tı:ıur .... eye iştirak edecek le rln temlnatlarlylc yazılı gün ve 

ac-aauarı. 

T. C. Ziraat Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası 
'ıulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
!ılacaktır: --

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lir; 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 
~o ,, 100 ,, 4,ooo ,, 

100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 " 

) 160 " 20 " 3,200 " 
' - ,/ 

D/f(KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene.icinde 50 LiRADAN :.AŞAGL. DJ)_~-
MIYENLERE ıkramiye çtktıgı takdirde o/o 2lFFAZLASftE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1Birincikanun,1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin
rt"' r.~kilecektir. 

l~lUJIMllf3>AU!A 
-CAN KUD.TAQIQ. 

• 

• • ,r-

-.... 
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Otomobilinize, deniz 
mntörlerinize de dün 
yaca nam kazanını~ 

VARTA 
M~rkalı 

n~ iınü ıotörleri 
kullanınız. 

AKDENiZ Mağazası, Galata Mahmudiye caddesi No. 60 
.. 11"2ml!Llm5 .. ll!!m:J:llllm!!ISS!BlllEECm!llllBlllKID.:JllDll 

------- ---------------------

Matbaa işlerinizi Ankara caddesinde 

1 B~~~i~~~?~~~ d~.~~~~~~!~;~. ~~~!~iz Telefon: 20845 

Uroloi • Opc ratör 

Dr. OSMAN-S-ÖNER . . ·. 

idrar Yollara.Hastahkla-rı - ·· 
MUtehaS5151 

Sirkecide Kızılay hanı yanında 
Malatya hanı No. 1 • 2 

== :wcm ....._.........:aaı······---..... ı .. ..._...... ...• -.-.. ................ . 
: l>r. irfan Kayra f~ :: . .. 
G Röntken Mütehassısı U 
:: Hergün öğleden sunra saat 3 ten 7 li l 
e re kadar Beledıye, t:3inbirdırek Nuri· lı' 
fi conker sokakta Aslancı apartırnan ı 

li No. 8-10 H 
·:=:: ::::: ::::::::: :: ::-.::---::::: ::111::G11 :: ::::w.: :x 

DOKTOR 

Keskindir ve kanatmaz 
en sert sakalları kolaylıklr 

traş eder. 
Yalnız Altun çiçek traş 

YUSUF P. Eczacıoğlu l bıçakları sabununu, kre
Hlidavendigar caddesi 55. Sirkeci. ı ı mini ve kolonyasını kulla-

, Hergün: (10 • 12) ve (14 • 18) nınız. Bunlardan daha iyi-
1 arası hastalarını kabul eder. J • • h 1 
·~ erın\ 11 ... "ıazsınız. 

~~~~===~:::=o~~·· ... :e;;:: ............. 

u mum i bir rağbet 
'<~zanrnış olan: 

tath bir uy u 
tem:n eder 

Sinir ağrıları ) üsahı. ök
sürü~tler, haş dönrncsi. 
bayğı nh k, ~·arpın tı ve 
sinirden ileri gelen b ·i-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim

madde yoktur 

Or. IHSL\N SAMi• 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı a pe~1 :~~sirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
~an l\Iahmut türbesi ~o. 113 

1 

1 
M 
•• 

h 
• 
1 

m 
• s·r nokta· 

Yemekleri müteakip her gece yatar. 
kcn tcmizlenmiyen dişler mikroplara ve 
onlar derecesinde muzır olan yemek kı
rmtılarmın muzır tesirlerine maruz bıra
kılmıştır, demektir. Geceleri ağız dahi
linde 35 dereceye \'aran hararetle bu mik 
roplar Ye salya ifrazatı büyük tahribat 
yaparlar. Geceleyin fırçalanması ihmal 

Radyoli 
'f. 

Bütün hayat imtidadınco dış ~~
1 

liğini ve sağlamlığını ıenı 

ANCAK: IJu gara,ıtiyi eldt ~ 
için dişleri "R~tDYOL/ı\1., ılt a 
le ve akşam lıer ycmekW1 soıır 
zaman fırçalamak lüzwıdır. 

edilen di~leri sabahleyin teJtlİ~: 
kı~mak, kınlan bir vazo)'tl tlf. 
uğra~maktan farksızdır. BıJtl 

Sabah-öğle ve akş8 
Her lJemekten sonra 

• 
aı a .................... 

Basur memelerınin ANTIVllHJS ıle tE'i1aVİ!=ı ıç ve dış basw memeıerirıdeıt"' 
memelerinin her türlü iltihaplaı . cerah atlenmış tistüllerde, kanın'ııtl 
nemelerinin tedavisındı: daıma muvaıtakı 'etle şilayı temin eder. ~ 

ŞARK l~;ı>l4::NÇtYAH1 LABORATUARI T. >.·il. - -
~KURTULUŞ_ 

Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velh()Sı} bütilt> 
mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
beızulmasmdan kurtaran yegane 

Tll\ lJ l>lJLM A KALEMi 
.Mı1'1 Avrupada dahi taslık olunduğu gıbi 

Almanyanın bu icadı mürekkeblı 
kı:ılemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet 
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşın· 

maz, bol mi.i
rekkeb ahr, 
kuvvetli 

d' ~ 
dığı 11ıl~ 

şekilde d~ ,~./ 
sun mürekke fi~ 

kurumaz. TJl{tJ 'art~ 
ve en kullaınışlı tı1 

kalemdir. e . ~ 
Sıyahtan maada yeşil, rt!il~ 1 tı11' 
renkleri de ayni fiatta 6atı .;; 

li"' 
Her yerde a:ayınız. Fiatl 3 j' 

... r 11 

D::pl.lsu: Havuzlu han !,o. 

1 basılırsa 
3.4 kop
ya çıka· 
r-lıılıilir. Taşraya posta ile gönderilir. ~ 

T·· rk Ha va Kuru 
Büyük Piyango~~ 

4. Üncü keşide 11 Ağustos 938 dB J 

~üyük ikramiye 50.000 Li'~ 
Bundan ba§ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeıerıe 

• 20.000)_ liralık iki adet mUktifat"vardır ... 


