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Hatayı ilhak edecekrn işiz! 
Alman ajansının " Haber,, ine göre 

... ---~-~ 

REViAM 
'f apdrnası düşünülüyor 
Hatayda seçim iş leri normal ~ 

ve muntazam 1-Atatürk-: .. 
p ilerliyor 

ransa, ·ı 
}'aPtığ 1 e Hatay davası üzeroinde Her halde muhakkak elan bir şey 
baı;1 ıırıı~ son anlaşmanın Suriyenin varsa, o da Türk askerlerinin Sancağı 
l~llld:uhıtıerinde hoşa gitmediği ma- bir daha terketmeyccekleridir. 
illa aıe;h~u mahfellcr durmadan anlaş- Bundan başka bildirildiğine göre, 
tUrıu Şa '.nde propaganda yapmakta ve Sancağın ilhakını müteakip Halep de 
llada kYıatar çıkarmaktadırlar. Viya- dahil olduğu halde bütün şimali SurL 
hıet Çı. an (Neuigkeits • Weltblatt,, ye, asıl Suriyeclen ayrılacaktır. Bu es-
li. aj:sınae gördüğümüz Alman D. N. nada Elcezire vilayetinin ne olacağı 
bahset~sıinı~ şu haberi de yukarıda henüz kararlaştmlmaıruştır. Alevilerle 
la gerek~·ınız membalardan ~ıkmış ol- meskun olan kısım ile Lübnanın birleş-

"San ır. Bu haber şudur: tirilmesinin ve bu suretle Suriyenin 
Sanca. taktaki Türk askeri mahafili, geri kalan kısmının denizden tamamen 
>'c ilh;~n takriben 4 ay sonra Türkiye- ayrılmasının da mevzuubahs olduğu 
taıt bu . olunacağını bildirmiştir. An • söylenmektedir. Şu halde Fransa da 
tc tcsbiılhakın şekli şimdilik kati suret- müstakbel Suriyenin akıbeti ile alaka-
Saııcak t 

0l~namamıştır•. Belki evvela dar olmaktan vazgeçecek ve bu suret-
rtıUtcalüP~tlament'Jsu toplanacak, pu,nu le, Maverayi Erdün ve Filistinden kop_ 
'l'Ur1t ~· daha şimdiden temin olunari ma parçalarla yeni bir arap devlc~i 
ltilta.rı: etiyeti sayesinde ilhak resmen ~urmak mümkün olacaktır.,, 
hır Plc~~l~dacak, belki de ilhak lehinde "11 Tevcre,, isimli İtalyan gazetesi 
~apılacaktır. o.r Devnmı 8 incide 
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1l'i ;;·ıPıırıınV•;rik İcrİi n i n 

gazetecilerle 
~a.. . h a s b i h a 1 i 

gkıt ıthaıat1 için bir koperatif 
uruımasına karar verildi -------..... -

-

Şakir Kes.ebir nasm fümımımılt1 
,..- l' azısı 4 ünciüle 

. Dün yatla bir 
1 

ı gezinti yapttJar 
llül ük Ömleriınlz Atat ürk, dün 

Sanıronıı yatile 1"1oryaya kadar 
bir gezinti ynpmı!;ilnr vo motörlc 

Dcııizo,·Iııo ~ıknrak bir müddet 

istirnhnt etmişlerdir. 

Büyük Önderimiz saat on sekiz 
bu~uktn l~loryaclnn a,·det buyur-
mnşlnı-clır. -

V lbD 1r11 aı ifil n s'R:a n ~ a 

Zelzele 
felaketzedele

r· ne yardım 
Hükumet teberru 

toplanmasını 
yasak etti 

-

Atina, 23 - Atina Ajansı bildirL 
yor: 

Orepas mmtakasmda sarsıntılar bu 

gece de tekerrür etmiş ise de hiç bir 
zarara sebebiyet vermemiştir. 

Veliaht, dün zelzele mıntakasını 

gezmiş, birçok felaketzedeler ile gö • 

rüşmüş, ihtiyaçlarını sormuş, K.ra.. 

lın ve bizzat kendisinin sevgi hislerL 
ne tercüman olmuştur. 

Hilkfunet, felaketzedelerin yardımı. 
na koşmuş ve kendilerine yiyecek tev_ 
zi etmiştir. 

Gazetelerin yardım toplamak Uzere 
bir komite te§kil edilmiş olduğu hakkın-

da verdiği haber üzerine, hükümet, bu 
teşebbüsü menetmiştir. Zira, hükümetin 

fikri, bizzat devletin felaketzedelerin 
ilıtiyaçlarmı karşılıyabilecek vaziyette 
bulunduğu merkezindedir. 

Başvekil Metaksas, Türkiye, Fransa, 
ltnlya, Bulgaristnn ve daha diğer hük(L 

metlerden sempati ve taziye telgrafları 
almıştır. 

Y ozgatta zelzele oldu 

Yozgat, 23 (A.A.) - Şehrimiz.de 

dün gece saat 24 te oldukça şiddetli 

bir yer sarsıntısı olmuştur. Zarar 
yoktur. 

Sovyet - Mançuko 
hududunda 

Yeni bir hadise 
o 1 d u 

Hsingking, 23 (A.A.) - Domei A
jansı bildiriyor: Sovyet • lılançuko 
hududu uda yeni bir hfldise olmuştur. 
Altmış Sovyet askeri, Sinking vl
lll.yetinde 'funganşen'ln dün beş ki-

Bu s a bahki s i s 

Moda vapuru 
Heybelide kaza 
tehlikesi atlattı 

Adalara ilk vapur ve tenz ilat lı postalar 
birkaç saat teabhurla hareket ede~ildiler_ 

Bu sabah limanda ,.e .Mannarada şi~- t mot?rün çaldığı düdüğü ıskeleden ven. 
diye kadar görülmemiş derecede kesıf len ışaret sanan kaptan vapuru o. tara~ 
bir sis olmuştur. sevketmiş ve bu sırada da Heybelı denız 
Bu yüzden köprüden adaalra ilk vapur lisesinin kayalıklarına doğru düşmüştür. 

lar ve tenzilatlı postalar ancak saat do- Bereket \'apurun baş tarafında bulunan 
kuzda kalkabilmişdir. Büyükadadan köp halkın bağırması üzerine kaptan vak
rüye 6.30 da kalkacak ilk vapur ancak tinde bir tornistan ile tehlikeyi savuş-

7,45 de hareket edebilmi~tir. Bu seferi turmuştur. 

yapan Mehmet kaptan idaresindeki Mo Vapur Heybeliden sonra diğer adalara 
da vapuru Büyükadadan Heybeliye gelir uğrayamadan ve yanın yolla saat 9,20 
kcn büyük bir tehlike geçirmiş ve bir de köprüye gelebilmiştir. 

lngilterede Şimal 
denizi sahillerini 

müdafaa menevraları 
Düşmanın ihraç hareketi ne 

mani olunabileceği 
neticesinj vermiş 

Lcmdra, 23 (A.A.) - Şimal denizi 
sahillerinde yapılmakta olan donan. 
ma, sahil müdafaası ve hava kuvveL 
!erinin müşterek manevraları bugün 
bitmiştir. 

Bu manevralar göstermiştir ki, şl_ 
mal denizi sahillerine yapılacak her. 

hangi bir taarruz tardedilecek ve de. 

niz, kara ve hava kuvvetleri arasında 

sıkı bir işbirliği sayesinde oralara 

yaklaşmağa muvaffak olacak düş. 

man kuvvetlerinin arkası kesilebilc_ 

cektir. 

Pr. Bayan Afet 
Yüksek tedrisatta 

Eski Türk dillerinin okutulmasını 

Kabul ettirdi 
Beynelmilel tedrisat konferansında Baş

murahhasımız alaka uyandıran 

raporlar ok udu 
Cenevre, 23 (A. A.) - Burada top -

lanmaktn olan yedinci beynelmilel ted
risat konforansı son günlerdeki celsele
rini eski lisnnlann mekteplerde okutul
ması, mektep kitablnrınm ve ilkmektep 
öğretmenlerine verilen maaş meselele
rine tahsis etmi.§ bulunuyordu. 
l~ski lisnnlıırın okutulmnM mc_elc· 

shulo 'J'üı·kiyc Uuşmurn.lılınsı ve kon
fcrnnsın ikinci reisi Porfesi>r Ilaynn 
Afet, yüksek tc<lrisnttn Hitincc \'C es-

nıuksntln bir ele t.nkrlr \'Crmlştlr. Bt 

tnkrir konfcrnns heyeti unıumJye!'I 

tnrnfından tııs,ııı edilerek hükumet· 
lcrc tc\'dl edilecek konferans knrnr · 
lnrı nı·n ınn nlınnn~iır. 

Tarih kitapları hakkında 

Prof.;ısör Bayan Afet diğer bir top· 
lnntıda da mektep kitapları mesele
si müzakere cdı"ıirken çocukların ta
rih kltaplnrmdan diğer memleket-

lometre yukarısında Usuri nehri ü- k i ynnn~ıcıulnn mnnda Eti, Siiıııer, 
z0rlntlc Uç devriye vapuru ile dola- eski :\fısır , .c J~trlisk llsnnl:u·ı p;ibi 
şıı·ıccn on kadar sivil l\lançulcolu il- I eski nıeflenlyctlerc nft ll<ınıılnrın da 
zerine ateş açmışlardır. okutulniasıru t eklif etmiş ve bµ 

lerin tarihleri hakkında yanl ış fikir· 
ler nlmamnsı ,.e milletler arnsındn 
anlaşmayı kolnylnştırmak için bu gl-

W": Dc,·amı 8 incide 
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dladi&etec, tikicfec 
Yerli endiistri 

ve uçak 
Yaza:a : Nizamettin Nazif 

Yerlimallar sergisinde gözil en çok 
çeken eser, hiç şüphesiz yerli sanatın, 
kendi zekamızın, içimizden yetişmiş 
olanların eseri uçaktır. 

Dün, Galatasatay lisemizin iç avlu
sunda ona uzun' uzun baktım .. Gurur. 
la baktım.· 

Bilmem o, yirminci asrın bu garip, 
tuhaf ve korkunç mahlCıku, nev'inin en 
mlitekfimil nümunelerinden biri sayıla
bilir miydi? Belki evet, belki hayır .. 
Fakat bana öyle geldi ki bizimkiler ,_:..ı
nunla, bunun benzerleriyle ve yahut 
bunu takip edecek yeni ve daha mü· 
kemmel nümunelerden biri veya bir 
kaçı ile uçarlarsa, yani kendi zekamı. 
zın, kendi emeğımizin yarattığı ve ya
ratacağı kanatları takarak havalanır -
larsa, herhangi bir düşman için mut
laka daha kahhar olacaklardır. 
daha kahhar olacaklardır . 

"Bu asırda endüstrinin, herhangi bir 
memlekette vatandaşa vereceği en bil. 
yük gurur nedir? ,. diyene ben tered
dütsüz §U cevabı veririm: 

- Kendi uçağını kendi tezgahında 
yapmak. 

Bizdeki uçakçılık endüstrisinin he
nilz ne halde bulunduğur.u bilmiyorum. 
Hatta uçakçılığın bizde bir yerli en· 
düstri mevzuu olup olmadığı hakkında 
da henüz bir fikir elde etmiş değilim .. 
Tamamiyle askeri mahiyette olan te
şekküllcrimizin dışında konuşuyorum, 

şüphesiz. Uçak endüstrisi kolay iş de
ğildir. Zira; 

- En ince bir presizisyon işidir. 
2 - Durmadan tekemmül eden ra· 

kipleriyle her zaman - hiç olmazsa - at. 
başı beraber bulunmayı zaruri kılan bir 
iştir. 

Uç.ak endüstrisinde ''vakfe,, yoktur .. 
Bugün en muvafık addedilen tip yirmi 

lört saat sonra hiçbir şeye yaramaz, de
mode olur gider .. 

Ani bir hamle ile kendimizi dünya 
endüstrisinin yardımlanndan müstağni 
bir hal~ yUkseltebiJccek miyiz?. 

Bunu gelişi güzel iddiaya kalkışmak, 
sanmm ki bir parça hafiflik olur. Fran. 

H ve İngiltere gibi büyük endüstri 
devletlerinin bile, havacılıklarını ya
bancı yardımından henüz kurtarama -
mış bulunduklarını biliyoruz. Daha iki 
ay önce, Fransa ve bir hafta evvel dt: 

İngiltere, Ameriltaya yüzlerce uçak sipa
riş etmişlerdir. Bu, bir memleketin ha. 
vacılığında tam bir istiklale ulaşma -
sının ne mühim şey olduğunu kafi de
recede izah eder. Havacılıkta tam istik
lal, ancak, motörcülükte arsıulusal re. 
kabetlerin ulaşamıyacağı bir yüksek
liğe çıkmakla milmkündür. Bunun için 
de, her şeyden evvel, ilme ve endüstri_ ~ 
kendini bağlayıp nezredecek bir milli 
zekanın, yılmadan, yorulmadan, hayat 
kmkhğı nedir bilmeden çalışmaya im
kan bulmasiyle kabildir. Derakap kar
şılığı beklenilmeden hemen büyük ka
ra tahavvül umulmadan, sokağa atılıı 
gibi konacak sermayelere, tahsisata, 
dolgun ikramiyelere kendimizi alıştır. 
malıyız. 

Karabük fabrikasının bacaları ya -
kında tütecek. Kendi tersanelerimizde, 
kendi gemilerimizi yapacağımız günler 
yaklaştıkça yaklaşıyor. Yerlimallar ser
gisinin her tclairesi, zel:amııın, her en

düstri işine ne çabuk alıştığını, en kısa 
zamanda ne seçme verimler elde edebi
bildiğimizi göze vuruyor. Bugün her 
paviyonda gözümüzü çeken miıkem
mel eserlerin yerinde, on yıl önce öyle 
iptidai eserler vardı ki .... 

-
1 ! 

~nır Dlfll~nun;ğ sıs~eıröfiilfiını Umumôlhlalf~lte ~eçnır
cJIDçğJD ~otrklYllf\1~ M@l<C<eıraı 

Bir gün evi 
kadar 

;:ır:ıyan Alman Ask.erleri, sakil hulunduğum dolahın yanına 
dolabı da süngüledıler ve .. ,, ge::Jıler; 

Londradaki ''harp 
müzesi,,nde, top • 

şüpheli her e.~ya gibi 

lar, tüfekler ve di-

çuk metre boyunda, bir m<'tn· kadar e. 
ninde olan bu dolabın içi, yukardan aşa. 
ğı ikiye aynlmrştı. Bunun bır gözü de 

ğer harp ~1ctlerı a. 
rasında bir de elbi
se dolabı görülür. 
- Bu nedir? ıiiye 

sorarsmrz. Harp 
müzesinde bunun 

,~!~~~~~~~~~~~ 11 ortasından bir rafla ikiye bölünüyordu. 
t'; "·.;.!ii';:i'•~~ ... -~~~rJ.ı'-;,.,~ c-. .;ı .. ,.;.or.'~11'.ıo~.~ Bu raflarda kadının çamaşırları vardı. 

ne işi var? 
Size: 

- Bunun içinde 
bir f n~iliz a!=kerl 
dört sene saklı kal 
mıştır ... diye ce,·ap 
verirler. 
Patrik Favler ic;min 
deki bu tn~iliz a~ke 
rinin macerac:ı ha _ 
kiaten meraklıdır 

ve dünyada hiç kim 
senin haşma ~elmc 
miştir. 

Raf"ız bölmede de mantoları asılı idi. 
Madam Goher elbiselerini indirdi \'C 

ben dizlerim a~zımın hizac:ında. büzü. 
!erek dolabın içine çömeldim .. 

Fakat burada dort c:ene kalaca~ım. bu. 
rasmın bana dört c:ene bir mahbes olaca. 
ğı o anda aklıma bile gelmemi~ti.. 

Bu macerayı ken -
di i şöyle anlatı -
yor: 

Lotıdra '1arp müzesindeki dolap 

Dört sene, hcrgün e\•lerin askerler ta· 
rafından aranması tehlikec:i içinde bu 
dolapta saatlerimi doldurur, gece sabaha 
kadar binbir ıc:tırap içinde gözümü biran 
kırpmazdım. Yalnız, madam Gober, gün
düz bir iki saat yanımda kalırdı. O za
man dolaptan çıkar, bir iki lokmalık bir 
şe}' yer, biraz uzanırdım. Bu müddet zar. 
hnda madam Gober başucumda bekler. 
di. Kaç kere kadının birdenbire uyandır. 
mac;ı ile hu uykulardan kalkmış n• o ce
hennem işkencesine tekTar girmişimdir! 

Bir gün şehirde i15n ettiler: 

"1914 "'v ağustosu idi. Bizim orduyu, 
Fransa ya yollamışlardır. Alman hudu
dunda bir müddet çarpıştıktan sonra 
alayımız bozuldu ve hemen bütün arka. 
daşlar esir düştüler. 

Ben kaçmağa muvaffak oldum. Ci
varda bir Fransız kasabası vardı. Oraya 
yakla~rkcn yolda bir adam gördüm: Or 
manda odun kesiyormuş. dinlenmek için 
oturmuş .• 

Kendisine selfun verdim \'e konuşma
ya başladık. Ne ben onun dilini pek iyi 
anlıyordum, ne o beni mdilimi. .Fakat 
onun bana, benim ona jyi bir arkadaş o
lacağrmm ikimiz de anlamıştık. Kendi. 
sine yardım ettim, epey odun kestim. 

Akşam evine beraber gittik. Macera
mr anlattrm. O da, kansı da bana çok a. 
c.ıdılar. Lui Bosken ismindeki bu odun-
cuyu, bazı sıhhi sebeblerden dola}'ı aske.. 
re almamışlardı. O da kasabanın odunu
nu kesmekle meşgul oluyormuş .. 

Epey bir müddet Luinin evinde gizli 
yaşadım. Fakat. bir gün fena haberler 
dolaşmaya başladı: Almanlar şehre ya.1'

laşıyorlarmı_ş .• Civar köylerin hepsi Al. 
man askerlerinin işgali altına düşmüş .. 

lki üç gün sonra, vaziyet daha tehli. 

keleşti,. Almanlar akşama. sabaha şehre 
gireceklerdi. 

O zaman Lui: 
- Burası senin için tehlikeli, dedi. 

Şehrin daha sık mahallesinde kaynana
mın evi var .. Seni oraya götüreyim, ora
da saklan. 

Madam Bclman Goder. Luinin kayna
nası, çok iyi kalpli bir kadındı. Beni 
memnuniyetle karşıladı ve bir ana gibi 
bakmaya başladı. 

Oraya gittiğimin ertesi günü Almanlar 
şehre giriyorlardı. Benim vaziyetim de 
gittikçe nazikleşiyordu. 

Bir gün: 

ziyaret edenlerin, acaba kaçta kaçı, 

bir gün bu derece güzel neticelerle kar· 
şılaşacabileceklerini umup tahmin c. 
debilmişledi? Her halde pek azı •. 

Bug}ln, bir sergimiz de, ilk defa ola
rak yerli bir plfınör ve bir uçak teşhir 
ediliyor. MotörU yabancı malı olsa bile 
bu eserin üzerinde lir çok Türk emeği 
vardır. Bugün karşımızda mUtevazi bir 
duruşu olan bu eserin yerinde, beg yıl 
sonra, cihanı hayrete düşüren bir ba
nka görmek talihinden mahrum olaca
ğımızı kim iddia edebilir?. 

Uçak endüstrimizin ilk emeklcyişleri 
etrafında yazdığımıT. şu bir kaç satın 
bitirirken, bu sahanın ilk §ehidi mll
hendis uçakçı Satahaddini bir ıdaha rah. 
metle anarım. 

Nizatnettin NAZiF 

''Almanlar evleri arıyacakmış .. dediler. 
Bu haber madam Goberi adeta benden 

fazla telaşa düşürdü. 
- Ne yapahm. seni nereye sakhyalım? 

derken gözüne bir yer ilişti: 
- Dolap! dedi. 

Du, kadının elbise dolabı idı Bir bu 

l\orktmç marcrasrnı an1atan 
Patrik FovlC1 

- Bazı evlerde ac;ker kaçağı saklanı
yormuş. Bulunduğu takdirde saklayan
lar da, saklananlar da kurşuna dizilecek. 
tir .. 

Bu haberi bana getiren bizzat madam 
Gobe.r idi. Fakat heni sonuna kadar sak
lamakta sebat edeceğini bildirdi... 

Ev kaç kere arandı, ve ben kaç ':ere 
Olum korkulan içinde kaldım! Kaç kere 
dolabın İ\inde korkudan düşüp bayıla. 
cak. havasızlıktan patlıyacak hale gel
dim! Beni Atman askerlerinden yarım 
c;antim bir tahta ile ayıran bu dolapta 
nefesimi tutuyor.öksürüğüm tutacak di
ye ölüm kopuyordu. 

Bir keresinde bana bu dolabın içinde, 
Alman süngülerinin saplanması tehlike
sini de atlattım. Askerler siingüleri ile 
dolabı des;iyorlardı. Şüphesiz ki aradık. 
tarı ben değildim, şarap arıyorlardı. Fa
kat az kalsın şarap yerine dolaptan be
nim k:mlanm akacaktı. Bereket Yersin 
c;ünı::üler dolahm öbür tarafına .-~-tandı, 
ben ic;e diğer t.c:rahnda buluntl\'•.; lum .. 

Bu işkence hayatı böyle tam dört ı-ene 
r!evam etti.. 

Nihayet bir gün. 1918 teşrinievYelincie, 
1<'.l~badan Almanlar çıktı .. Ben de dört 
eneyi geçirmiş olduğum dolaptan çık
tım ... 

il\ ıwn allr~I lıu~Un nC'ı bir yılıfönilm\i nılc IJuhınmnkla cl<'m1i \'C ynstndır; çok 
kı3,nctll ynzı nrkııdnşımız Ahmet Ekrem llnnnanknyn bir ene en el bugUn ara
mızdan cbcdiyycıı a3Tılmı~tı. 

Hcnliz kırk liç yaşındayken bir l<alb sektesiyle bnynta wdn eden Ahmet Ek
rem lngllluc, almancn, fransızca ,.e arnbc ny1 gayet iyi bilen haldkl bir mUnC\'\'cr, 
çok temiz bir lnsan, c,.I bulunmaz bir nrlrndnştı. ÜJümUyle bllha o. bu arltadıışlığı 

balummdan Htıber allcslndo yeri doldnrul amal bir hoşluk bırnkmıtıtır. 

Ôlümlinlln l,ldönliınlindc temiz hatırns mı Jılirmetlo nnanz. 
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~a&a,~ 
'1'lt. ~ ~ ---- --~ 

Japonyanın sesi 
bitıdtll 

A BiD/.\' Daııu Çin - Japon h~'~ıırıd4 
ve &on Sovuet • Japon ihlıllll 

bahse.dutk şöyle ya::ıuor: dııPI' 
"Çinin Jııponyoyı nekadnr yor S 

nu, son Sovyct • Japon lhtilMı ııç~k''ııı~t 
ternıcktcılir. Şimdiye knılar, ikıdC d~1ııı• 
çıkan bu çeşit lhtilıinordo hemen 81~c Soı·)l'l Ruı-) u, ilıt ilfirçı Japonya ~1111ııı'~ 
rlıwranırlıırılı; n ilıııvct, iş hnrlıc dıı) ).,ıı 
tehlikesini ı;:cislsrin<"C Soı Ti nu~ 
oyak ılircdit:;ini ,.-:örüyoruz. ,urc 

Soı·yel Ru-;ya, !'ırlcta, Joponl·ıın~n ,.,ı 
. 1 . •1 <l' ı:ı:rr• c ve c('~ıırctın ıınlı ııın c ıyor. , 11 r • 

Yl'I, tahmin cllij!imiz ıtihi, Japon3'8~:11d 
ııt ''" nıııtn,·nntiylc nrlicC'll'nlrc;c, ırıı ~ 

•Jı 
ıı;nnrıı. T 'ıokşark politiknsmd:ı. Tfl.~ i ıı 1 

rldii5iklik ol:ırak, Japonya prec;llJll'I 
kaylıeılcC'eklir. O 7..arn:ın, dcl'lcllcr· •·C'ri 

,·s " - joponra roruldıı, Japon. 
ynr: 11!11arl 

DiYı>rcklrr ı·e kofa hıtın:ık c;ır:ı"' 1 1l " 
h soı•\"f 

ı:clcrcktlr. \'e lohi:ılill' a~ııı · ff r 
''" nlm:ık ür.crc Amerika, 111JıiJl<'rrİt1;ı ı:-. 
lı:ıttrı Fl'l!'mrnk Çin" cllt'rinrll'n ı:rtl ,. I• 
rl:ır Yorrlımrl:ın k:ıçınmıyarokl:ır ~r'1r~ 
Çinin ıtöc;trrrliiti frdııl,iır '\"e kntır 11 

1 

· k • - roııtıı' (~ muka,·emclln ıl • nctırc<;ı. ır 
• • • hltnıi<I r ~ ki hnrhln ılk ~rnr<;ı ''cnı 'rrl' 

hlr ~"ne d:ıh:ı doy:ınırs:ı bakolırl'I• 
larak'ı .. 

,. .. ~ 
~ 

Lozan anlaşması . 
11or· 

S A.BlllA Zekeriya Sertel ya::ı ! 

ır ı' 
"J.oz:ın anlaşması yalnız si)•asl ~c~ 1 

rin ka:ınrıılmasını lesbitten ibıır~t ~11tı' 
Türkivcyl eınperyali t dcvletlcrın ill ıll 
nı uo;uran, onu muhtelif dc\'Jctl~~ ~1~. 

·oı", t' 
teml<'kcsi yop:ın Sevr muahedesı ,

11
rerl 

masından ibaret le dclUldir. BU 1ı;ıJ.." 
kun-etli temeller üstüne kurduran r 
hürri)'Cl \'C istikliıllnl knznnmosıdı t 1<1~' 

Knpitüliısyonlorın kalkması, si)"ll~~ ıi
lıilin bir ııcmholil olan Türk ıııı> re~ 
~allandılh dc\'irlcrde dahi ecneb!IC111u< 
len imth·azlarlo yarım köle, yart~11,1"ş 
leke olnn hir rlc\'letin islikltıline ·tılt• 'f 
sı demektir. Rüliin yakın hir tıır• e c 
klvcyl dahili mücadelelere, hnrpltr<'ıc 
lc~ıivr !<öehch nlnn ck:ılliycırlcr nıe:,. 

• kur _J 
hir <lrf:ırıı mahsus olmak üzre rıdıf" ~ 
halledilmçsl de l..oııının lılze ~a:ıı ııı• 1• 
büyük nimetlerden hlriılir. nuıurını•''' c 
bir ora~·o ı;:ctirlr~ek, hıır:ün karsı ıct 
ti~ıırtt. siyast lsllklı\linl kıız:ınırııŞ• 11ııtı1' 
fnkılfıpl::ırını yıırımak için rırsslrrııt~,,, 
yrnl b:ışlnn yaratılmış \'e kurul ir 1' 
t:ıkil hir Türk vatanı, mü .. ınkil tı 1111 1f. 

,.e Jılkürnı. Bunun içlnrtir ki, ı.o:..,a 
. ~~ıl•" 1 
mosınııı loYml'tlerlnf rlü ün<lıl ,~1'1 

h·rrr ı 
nınn hn noktalar k:ıf:ımı7..rl:ı 1 

1 A,..~ " ,. 'f tıi n:ırl:ır. hn pfü: knmnı;tırı('ı 1~1 ,·t 
rlr tııHirldin ''ııratıcı irarfr<;lrı ı. ril' .. 
millctinln yrnilmr7. unılnl flörÜ 

~ 
Karş11tkh vazife,,ı 

HER sabah sütununun muh0
'' 

yor: . jrı rt f 
"lliln nkşnm fkti.,at vckllirn 1 ı cf1~ 

tinde "Sus,, nımnınu gr.zip d010 1 ,rı P 
·ı.ıı·fl nin, konforun r.n ~nn tr.rrıı< . 111• r 

lothikal s:ıha<;ı hıılmm; oldtı~;:,,11;' 
al'nıh·i nıırlıı hilı'\limhr ka"ıı~ıu ı:o~' 
111,.,.,.,,lorı irlnrcsl :-•olrtılnrın:ı r· 

·r · ı · ı· · oltl''" ı~ , .. ,.,, ... ~,,, yrrırıe ıtc ırnııs . ı-:ır.' 

ı\ ıırrık n,.n in·oll:ırı i ıinrro;ı nl' ·reci ~I 
,ı.,r,.nin ynlrıılnrının rln hir ,•:ı 1 ' tıf \:1 

ki hıı rla ~li1rl W! rirl ı:ıcmllrrl lı...,,< ~ 1 , .... 
mnmnk. onlara kf'nrll öı rrın 1 <' 
ki 7.'.tlen ö\'lcrlir - hakmakıır. ..~rt 

ı:ıı·· t 
:\frlr<'<;i <20) llrıı,·n nlınnı•~ 'rıı\: <, 

J(h!I ~ \'nkl:ırını rla,·:ı,•ıp m:nnmnk 1 '
0

rf11< 
ı:örnıii<liik değil kalınlık ,·c (. 
el:'ımctldlr. ıc"I r 

• d \'Ô • 
Hız "Trak .. l:ı scyah:ıl " en · 0,11 ıt 

sına nasılsa karı'Şmış hirkaÇ ~:ıııl" 
ı;ıörı::ü~üı yolcunun hövle 11ııı İlrıl'~,1 
işittiğimiz r.ıımnn doğrusu k:ıllı ıı''ıı 

_. 1 ~,.ıc <' e7.o duyduk ,.c oromır.ıı::ı ıo si 
rın mevcut nlnhllrrd(ine ihtlfll 
hile fc;tr.mr.rtik. 

f nş:ıllah yonılm:ımmıdır ... 

1G~kt~~ 
düşen 1 

ko a.' 
1115 

Aşk, macera ve 
romanı 
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dta11ata .... _ daic -
F' 0Ydasız bilgile,-
...... ,ı'cPI Ef:D , 
1 YI · • E coculdnra ha-

l ntta hl b" ler 0 • ç ır fayda ı olmn-nn "'C"'• 
Srl'tıll · • " ~ 

l<'rte 
1 

lor, kafaları lüzumsuz bilgi-
ı olıtııruı . 

lıu tl'rn ·.U~ or, l oruluyormuş ... 
diııuJ Ul'3ı Y•llnrdanberi her dilden 
.ı. <>ruz. l'ski d .. 
"I ıneıct • un3 a da, yeni dünya 
tcııııe . cb Proı;rnnıbırından, maarif sis-

rındcn si'·" lor. h ı.ayetçl. Bittabi dnrnlmu-
w • ı-r ta~ ft 
''J"açıa .n :ı "terbiye", :ıamanm Ilı. 

tın3 ~ .. 
lor, n U orc ıslah edilmeye çalışılı· 

1 na<ılb şekil aranıyor. 
~akat 

"lıaJatt~ ;c Yalan söl 11~ c~im? ben hu 
ltq bıt .. ·ı llJd:ı.<;ı olmıyıın c3·lcr, lüzum-
.. ,,ı er •-b" 
•ın L. " ~ ırlerindcn nenin nele -

"llSlcıJifdJ. ' 
&ah a .. b'inl anlamıyorum. Bunlar 
'- !;ore d -~ '4r Pr.. eg <:rn c3 lcr. Bir zaman· 

.. nsa'd ı-
tlbi, lin a at1nccyi, c kiden olduğu 
lıııti liıl c hcnıen her m<'lctcbllye mec
lıtral'l). ın.~k l<itiycn maarif nazın Uon 
0ğren..." Ya babası tocuğunun litlnco 
~ .. ,csını 1 
eıtdc e . • stcmczsc?,, unline: "ya 

,., IJb'l'C'nrn 
~•'ab 'crnıı esini 1 tcmez r'?,, diye 
tlıırl' ~1 ti. Çok doğru! biri lı;in ıa-

' o <'kt l . 
'lıınısıız ı:ın <'cbir Ycva hendese ili· 

• fayd • 
"JJ asız birer bilgi sayılabi1ir. 

hıı al atta r 
~lııin f aydası ... ., llnyntia hlı;blr 

l·a,llnıaı. 81l'dası olnındığı iddia edilebilir. 
tıs ı:ln ok _ 
~nıız uma, yazma bllmegc lh. 

•ı , 'ar rn d .. 1>1ll)8d • 1 ır • §U okuması ya7.ma-
~ •gı ı ı . 

Y~ lııı t ı; n Para kaznnan adamın hl-
k Ckra 
"'lıannı r <'llccek değilim, para 
hıı llıırn f 'd llt-ı U a~ a ı rırdlr1' insan oğlu 
dı~ ~rinil 1 "' lıa~, C', nlerc hannnrak, avla-
ı..... " anları i 
~ etın l ycrck, pnm~ ı mnrayı 
lırd Cllcn d 1. n .. 1 c prk ala geçinip gidebl-
~ .. ~ i . 

flıuın ~ıcc kurcalanınca "fayda" 
>-111 · llııun d b' 

llr, lnSa .'J. ır fayda ı olmadığı gö-
~· ~l'ka n ogtu bütün hunları tabiatı· 
4ltı~ . Sının 1 b 
hı 1111 llıckt ca 1 olarak lcnd etmiş. 
lıathırıı:ıc .• <'illerde okutulan der.derin 

lijltı~ıu<ıtcktıerdcn daha fnydah, da-
b dur dl~·crnr:\iz .... ,<'t • • 

~l11ı.. • ba,.ı ro k 
f "<'ildi ~ cu lar, hatta babalan· 
eıı, sol . 

,
1 

l.'fl'ıı(ıı acak bir adama edebiyatın, 
1ı ne l" C'ı{·~ Uzumu \ardır'?., ,·eya: 

tıı~ 'e lstıd d 
~' ıı bir a ı icabı edebiyat '.\'olunu 
"'ljlld· ~- • 
l'ıı uıınl'k b'll fblkten, ri3 azi3 eden 

l nrı <>IUr ., • 
L ar, n fllU • u gibi UaJler 80. 
'l('U tı Zlb 1 • 
ı,1 <>lnı 1 • n l et, in anları fok cC'p· 
""tb· h sür··k 
t t lıa•·- u fer: mii pct lllmlerdcn 
a ltı ..,,. ti o trn dn !lan - ıyan a\'aro alrler ,.c-

1111 <>glıınu ka 
•ı.ı l'Jtıll<ın f n deri üzerinde hic 

hu feıak en adnmtan yctl~tlrlr. A-
" etten k •ıa.. acnıak liizımdır. 
~, ~atta r 
'ılı tıı bllı;ıı ayda ı olmıyan eyler, Jü. 
ı,. ltııadığ, c~'.' tabirlerinden bir şey 
~13· tnı ı:ıoyt 11 
t{'~ 0r dC'~fli l'< m: bUsblitün de an-
~L· l')lrt d ili. Rtıgilnk\i dünya, Sf'rIDS• 

<ı.ıl ,_ a, senn . 
>11tla fl.,ııak ij a3 e aleyh tarlan da 
~. r ki <>nuzcrc, Paraya o kadar tapı-

• b·ı ka 
t"l 1 "'ili ı· zanmağa yanımıyacak 
'il' uıurn "-r 11, l;ar snz addediyorlar. Ncf. 

l't etleri . 
tııı11 {I dC'ğiı, b·· .~alnız edcbl~ata, fcl-
tıı l>lı.ırı 1<! • utıın na7.ari bilgilere. E-

lıa ıtobret 
llııı l'af.'I r c eren, zengin olan 
h leıı... Otnnncwa hli 
'\ b "r ota ·' nnctıerl Yar ,.e 

lr l• ınıyan ıı· 
-, ts~ıır• ırn adamına, mese-
"tı. l'tl\iı.r .. e bil' B<'rthelot'ya, bütün 
"t oqfarı ozı<'rin • 

'-'ı.. a bakı , 0 rııgınen, hepsi de 
1. "lltat lor n·ıı ~ı" Uar • 1 erinde :\·alnız: 

·' 01"salsi' • tıu 'ar, .. · I 4 aborntuor rııc ·a-
l'tıı ,,anı "oc • 

~ l'~ '1lr f b~ Uga, nlC'ktebt lıitlrir 

~ tııı.. a rlkad 
ı,llcr ,. _ 8 para kazandım-

~ . "nı ··· .-..abo 
"11 ,,. n \'ah 1 rahı\ arına kapanıp 

,·ııa 1 l'tinı ı 
-~ 0ı.;1 dly<ı b spata ~alıo;an filime 
~~'4 llııırı. 0 aktıkiarından hiı; ·üphe
' bl!ı;ı nların diiindo "fa ... •dası ol 

e~tı '" Jlnra " · t,~ t 1', 3ıl'k kn7.aııdırmıyan hll1-,rf 
lq ııa:l'IJı Sibı ~epJcrıten felsefe, cılcbi
' ~ti dU U e.rsıcrJc beraber her tür il' 0i;ıunu nC'<'Ji de kaldıraC'aklar, 
1ı1ı.. ·'ıtJ n aktı 11 
·~, 1\ değıı e nıaddeye hakim 
'. blba tn1ı~:kadaenln kör bir kölesi 
~""' l't ~.. lar il 

· q bı ~Y f . • er r>~· lüzum. 
lgı 8Jdasız 

h- faYdaı ' Yalnız para getl-
~n.. ı ... 

lı~ i "f 
Ilı tııı~ ayda" 
L Cf~ll h1'.tt ğ Dlefhunıu da insan 
-q nıı_ 1 ı en gU 

ta l l'dan hl • zcl, en gcnls 
ah 1 tldır· ~ 

1 hı. !I etın k ' onu Yalnız bir sa-
~ "" d e doğru la ~ de a, fe<l ki o maz. Kah-
t1;t~ hah! de a f rlık da, na7.nri bilgi. 

~lııı,r. lar ı lnh o~Ydalıdır. l\lektepler, 
4. th~ • fıı.Jcaı 1 una bilir, ıslah olun-
"' ~I b n an <>ğl 
L. ~'" lr bil""' 1 unun yarattığı 
"'11 • d t.•Y "IU lıl( tı~; lll' ııtnıak zurnsuzdur, fay. 

lılııl' ğt '&.ıir d ' bunca asırlık tart. 
• c en k atmak, bir alçak-

Nurullah ATAÇ 

Güzel sanatlar birliğinin 22 inci sergi si dı4n Galatasaray lisesinde Konya mcbu. 
sı' Şevket Dağ taiiıfından arılmıştır .. Ser gide bu sene şu sanatkôrlamı eserleri teş
hir edilmektedir: Abdullah Çizgen. Ahmet Dof,mer, Ali Karşan, Anahit Apkaryan, 
Ayetullah Sümer, Baha Said, Bedia Gı7lcr yiiz, Cevat Gökdeniz, Edda Spereo, Edith 
Antsclıcr, Fcyhaman Duran, Fuat Soy lınn, Gerta Sperco, Güzin Duran, Hayri 

Çizel, Hikmet Onat. M. Ksantopulos Huli2si Mercan, Vecilı Bereketoğlu. Ibrahim 
Çallı, lske11der, Mediha Gezgin, Milat Akman, Muzaffer Sipahi, Muzafjer Soyer, 
Turgut Tokat, N. Kaltıikof, Pcrof. Saadet Rctkan, Sabri Ekşi, Safi lbrahim, Sami 
Yetik, Selim Tman, Şevket aDğ. V. Aslatıyatı, Viktorya Siryan. Yvomıc Karsan 
ııe Zahidenin eserleri yer almıştır. 
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l>emiryolları için 

Çırak mektebi 
'açıhyor 

Mektep Eskişehlrde 
kurulacak ve yatılı 

olacak 
Devlet demiryollan idaresi derniryolu 

sanariimiz için çok mühim bir hadise 
teşkil edecek ve büyük faydalan görüle
cek olan bir te~bbüsc girişmiştir. Bu 
teşebbüs Eskişehirdc, şimendifer sanayii
mizin bu faal merkezinde. leyli bir çırak 
mektebi vücuda getirilmesi içindir. Mek
tebin inşasına yakında başlanacaktır. 

Yapılacak mektebe leyU ve meccani o, 
!arak alınacak çocuklar Devlet demiryol
larının Eskişehir atölyelerinde çalışarak 

şimendifer sanayiinde kiiçük yaştan iti· 

barcn staj görecek ve ihtisas kesbedecek. 
ler, a}·ni zamanda. bir i~inin bilmesi ıa. 
zım geldiği kadar ders göreceklerdir. 
Mektebe ilk mektep mezunları alınacağı 

için çırak mektebinin dersleri ortamektep 
derecesinde olacaktır. 

Yeti~tirilen gençler içinde istidatlı o
lanlar Avrupaya da gönderilecektir. Bu 

suretle, her şe}; • yerli olarak yapılma
sına gayret edilen şimendifer sanayii. 

miz kıymetli elemanlar kazanmış olacak 
tır. 

--0-

Lozan 
günü 

Universitede yarın 
merasim yapılacak 

Bugün Lozan muahedesinin imza
landığı günün yıldönmüdür. Yıldönü
mü bu yıl pazara tesadüf ettiği için 
üniversite, kutlulama törenini pazarte
si günü yapacaktır. 

T ö r e n d e itfaiye ba~osu üni· 
versite konferans salonunun önünde 
hazır bulunacaktır. Törene öğleden 

sonra saat 16 da başlanacaktır. 
Program şudur: 

1 - Merasime saat 16 da istiklal 
marşiyle başlanacaktır. 

2 - A~xş sözü (Hukuk Fakültesi de 

kanı namına bir profesör tarafından.) 

3 - Konferans (Doçent Dr. Yavuz 
Abadan tarafm.t.lan). 

Şirketi Elektrik 
erkanının beraati 

Mahkeme kararı hazine ve 
Gümrük avukatlarınca 

temyiz edildi 
İtıtanbul Elektrik Şirketinin dev· Bunlardan birincisi Anadolu yakasına 

}etçe satın alınmasmdan sonra Nafıa ait olarak, Vekiller heyeti karariyle re-
Vekaleti tarafınıdan evvelce, kaçakçılık simden muafcn getirilen malzemeyi bi-

davalarına bakan beşinci asliye ceza lerek şehrin diğer taraflarında kullan· 
mahkemesine verilmiş olan Elektrik maktır. Hazine ve gümrük vekilleri bu 
Şirketi erkanının yaptıkları işlerin de safhanın şirketle hükftmet arasında 

tasfiyeye uğramış .olması lfizım geldi • aktedilcn ve kanunlaşan son satın al. 
ğinde:ı mahkemece bcraetlcrine karar ma mukavelesi ile tasfiyeye uğramış ol-
verilmişti. duğunu kabul etmektedirler. Fakat bir 

Fakat, hazine ve gümrük avukatları: de işin ikinci safhası vardır ki bu ba-
kararı iki noktadan temyiz etmiş. kımdan şirket erkanının muhakeme e· 
Jerdir. dilmeleri lüzumuna kanidirler; o da: 

Elektrik Şirketi erkanının kaç.akçı. Gümrük resminde muaf olarak mem. 
Iık suçları iki ayrı safha arzetmektedir. 

Ölü tavuk 
satanlar 

Belediye bu iğrenç 
işe son verecek 

Bazı tavukçuların ölmilş tavuk sattık
ları iddiası yeni bir şey değildir. Bun
dan bilhassa gazetemiz muhtelif zaman
larda sık sık bahsetmiş ve bunun önüne 
geçilmesini istcmıııtı'lı:. Son günlerde, ta
vukçu dükkıinlannda belediye memurla
rının yaptığı kontrol bu hakikati beledi
yeye de anlatmıştır. 

Gayrisıhhi şartlar içinde yaşamaktan 
vo fcnn beslenmekten dolayı ölen hay
vanlan tavukçuların hemen keserek 
mü~terilere sattıkları tesbit edilmiştir. 

Belediye bunun önüne geçmeye kat'i 
şekilde karar vermiş bulunmaktadır. 

Tavukçu. dükkanlarında kesim yerleri 
düzclltirilecck ve hiçbir tavukçu dük • 
kıl.nında kesilmiş hayvan bulundurulmı- 1 

yacuktır. Müşteriler tavukları diri ala
caklar ve isterlerse kendileri gözleri ö
nünde kcstirtecckelrdir. 

leketc giren malzemeyi Satiye Şirke

tine devredip bunlan ka~k olarak şe
hirde sattırmak ve bu suretle devlet 
hazinesinden a1man parayı şirket kasa· 
sına koymaktır. 

Kanunlaşan satınalma mukavelesi • 
nin bu 'kısma şümulü olmıyacağt ka
naati vardır. 

Şimdi temyizin kararı beklenilmek -
tedir. 

Uarısı lstanbulun başına ! 
Lokantalarda 
garson ücreti 

Ankarada Belediye 
tarafından kaldırıldı 

Ankara belediye dnimi cnclimeni ha
yat ucuzluğunda esaslı bir tesiri hisse
dilecek mUhim kararlar vermiştir. Lo -
kantalnrm mü§terllerden aldığı yUzdo 
on gnrson ücreti kn1dınlmış ve bundan 
bafika lokanta, gazino ve pastahaneleri 
sınıflara ayırarak tarifelerinde esaslı 

tenzilat yapm15tır. 
Birinci sınıf pastahanelerde dondur • 

ına 10 ... ikincilerde 7,5, Uçüncülerdo 5 ku
ruşa satılacaktır. EncUmenin karan ö
nümüzdeki hafta basından itibaren tat. 
bikn başlanacaktır. 

:l)CJ9_Yll değ.il mJ.? 
Haydarpaşa hattına 

ayrı vapur 
4 - Hukuk Fakültesi talebe mü • 

messilicri tarafından Lozanın ehe::nmi
yeti hakkında hitabeler. 

• 
Merasime herkes gelebilir; hususi 

davetiyle yoktur. Merasime iştirak e· 

den misafirler, Hu'kuk Fakültesi tara
fından hazırlanan büfeye davetlidirler. 

Anadolu sahili halkı ile Haydarpaşa ·Pendik banliyösü civarında oturanlar Aka
yın I<adıköy ve Haydarpaşa tarifelerindo bazı değişiklikler yapılmasını istemekte. 
dirler. BilhaEsa mevsim dolayısiyle bu t arafiarm gittikçe kalnbahkl::şmnsı yüzün. 
den sabah \'O akşam vapurlnrdn çok fazla tehacüm olmaktadır. Bu yüzden Kadı
köyden kalkarak Haydarpnşaya gelen vapurlarda banliyö yolcuları yer bulama
makta ve ayakta sıkışıp kalmaktadırlar. Alakadarlar bu vaziyetin önüne geçilmesi 
için Haydarpaşa ve Kadıköyüno a!'rI ayrı ı;apur i~letilmesini ileri sUrilyorlar. Ala
kadaı: bir :::ıt bu hususta şunaln söylemektedir: 

--o--

Fforyada ağaçhk 
· Floryanın imarı planından ayrılm•ş 

olan ağaçlık sahasının sulanması işi için 
büyük su tesisatı vücuda getirilmesine 
karar verilmiştir. Bu tesisata derhal 
başlanacaktır. 

"- Eskiden Haydarpaşaya ve Kadik öyUne ayrı ayn vapur işletilirdi. Halbuki 
o zaman bugünkü kadar fnzl:ı yolcu da ı ktu. Öyle olduğu baldo Bağdad, Basra ve 
Halcb \"apurlan yalmz bu ht ;.a tahsis edilmişlerdi. Bu \'apurlar d-l a köprilden 
Kadıköy ve Haydarpaşa,>-. ayn ayrı seferler yaparlardı. Bugün ise hem yolcu ade
di fazlalaşmış, ve hem do idarenin vapurları çoğalmıştll'. Bu eski usulün tatbikı 
muhakkak liıznndır. Bu suretle Kadıköy yokuları gelip giderken Haydarpaşada \'"
"'Urun t.rl"..ni hckleımosi veya diğer bazı so beblorle vakit de kaybetmemiş olacaklar
dır ... 

-
Haydarpaşa 

köprüsü 
461 Bin liraya 

malolacak 
Nafia vekaleti, senelerdenbcri dediko

dusu yapılan ve projeleri kurulan Hay
darpaşa şimendifer hattı üzerinde yapı. 
lacak köprüye ait planlan tasdik ebniş 

ve bu köprünün yapılması için laznn 
gelen tahsisatı da vermiştir. 

Üsküdar ve Kadıköy kazalarını doğru
dan doğruya ve tramvayla yekdiğerine 

raptedecek olan bu köprünün inşa bedeli 
hakkında şimdiye kadar biribirini tul· 
mıyan birçok rakamlar ortaya atılmıştır. 
Nafia vekaletinin köprü için Yerdiği tah 
sisat 461.000 liradır. Köprü Haydarpaşa 
nümune hastanesinde lbrahim ağa çayırı 
istikametinde inilirken yüksekliğin bitim 
noktasından başlayacak \'e İbrahim ağa 
çayınnda nihayet bulacak"tır. Bütün köp. 
rü beş büyük ayak üzerine i tinat ede
cektir. 

Köprünün ı...,smı azamı demir ve döşe· 
me kısmı ahşap olacaktır. 

Köprünün malzemesinin getirilmesi i. 
çin aynca kontenjan verilecektir. 

--0-

13 Yaşında bir 
haylaz 

Annesine, babasına 
ve ablasına bıçak 

çek ti 
13 yaemıiaki bir haylaz, nnnsiyle ba. 

bnsına ve ablD.Sllla bıçak çcktL Hasan a
dında birini de yaraladı. Bu vaka evvel
ki gün saat on ikide Kazlıçe§mede oldu. 
Haylazın adı Yaşardır. Anasmm Mu

kaddes, babasının Ahmed ve ablasının 

adı da Saimedir. 
Çocuğun bıçak çekmesine sebebiyet 

veren h1idise ııudur: 
Anası, çocuğunun haylaz arkadaşlari

lc oyun oynıımasmı menetmiş, tchdid o
larak da, oyun oynadıb'I, yaramazlık ynp
tığı takdirde de ayakkabı almıyacağını, 
alsa bile kendisine giydirmiyeceğini 

söylemiştir. Anasmm bu tehdidine kı -
zan Yaşar, döğıneyo kalkmış, i.se baba
slle kız kardeşi müdahale etmek iste -
mişlerdir. Bu mUcndeledon galib çık • 
mayı kuran Yaşar, mnsa üzerinde duran 
bıçağı kaparak saldırmıştır. O sırada, 

orada bulunan Ali oğlu Hasan, Yaşarm 
hareketine mani olmak istemiş, fakat 
hnylnzm bıçağıyla elinden yaralanmış
tır. 

Polis tarafından ynkalnnan Yaşar 

hakkında takibat yapılmaya başlanmış
tll'. 

................... -, ......................••........... 

SUBAY'ın 
Her genç lazın, her kadınm 

her sevenin okuyacağı ince, 
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1ÇERDE: 
• Üniversitede tnünhal bulunan üç JU"O

fesl5rlük için Almanyadan üç profesör da. 
nt edilmiştir. 

DISARDA: 

• Amerlkn harbiye nezaretinden bil 

Vlır'1e n011gnınzneıru 

~~~.~~!.ıes~~~n~l~~-·Puankare Almanlar 
niçin kin beslerdi~ • Bu sabah saat 11 de Taksimdeki orto. 

doks k!Useslnde Romanya nllde kraliccsl 
için Ayin yapılmıştır. 

• Hamldiye mektep gemisi çarşamba 
ıOnü Karadenlze çıkacak, muhtelif liman
lara uğrıyarak deniz gedikli erbaş okulu. 
na talebe ka)·dedecektir. 

• Asrı her türlil techizat ve vasıtaları 

ihtiva edecek olan Çankırı memleket has. 
tanesinin temeli dün yüzlerce Cankınlının 
iştlraklle atılmıştır. 

• Bir ~üddettenberi Devlet Demiryol
ları A'•rupa hnttı binasında toplanmakta 
olan Balkan demlryolları konferansı işle. 
rlnl d!1n bitirmiştir. Hazırlanan projeler 
ııllıkndnr hükı"ımetlere verilecektir. 

• Terkos idaresi tarafından f ngillereden 
getirfüp kurulan makinelerin tecrübeleri 
iyi neficeler vermiştir. Bu makinelerle şch 
re "l"erllcn su miktarını ço!ınlfmak mQmkiln 
olacaktır. 

• Hamalların yeknes:ık elbiseleri ıs. 
marlanmıştır. On beş ,::On sonra hamallar 
bir çeşit clbloııı ,::lym~~c ha~lı~·acaklaFdır. 

• Yerli mallar sergisinde cam adamın 
~15sterilmesi iicreti 20 kuruştan 15 knnışa 
lndirllmlştfr. Fakat hu ficrct de fazladır. 

• Halkevlerlnln sosyal yardım kolların. 
ıfa acılan muayene yerlerinde biiktımet 

doktorJannın <fn vazife görmeleri Sıhhııt 
TekAlelfnce emreallmlştlr. 

• Maarif vekill yann şark seyahati dö. 
nüşü şehrimize gelecektir. 

• nkmcktep mu:ıllimlcrfnCJen lleş bini 
liu 'Sene k1dem zammı nlm1ştır. Bunlann 
300 n lsıantiuldadır. Orta tedrisat muaL 
limlerinden kıdem zammı alanlar 700 dür. 

dirildiğine göre, sccen haziran ayı içinde 
Holnndo Hindislanına dört milyon, Ja. 
ponynya bir milyon 700 bin ve Çine ele 
bir milyon 200 bin dolar kıymetinde harp 

levazımı ihracı lcln müsaade verilmiştir. 
Bu müsaadenin mühim bir kısmı as'kcrl 
tayyareler içindir. 

• Fillstlnde son iki gün zarfında rnııh. 
telif suikastlar neticesinde 13 yahudl i 1 

mfiştür. Ayrıca bir çok yaralı vardır. nır 
lnsillz neferi, aldığı yaralımn tesiri ıle 
ölmüştür. 

• Fransız mebu an meclisinin so~' :ıl 

grupu, p:ırlıımentonun içtima devresin111 
kop:ınış tarihi olan 11 lıazirondanberi hıı. 
kt'ımctln tokip ettiği politika hakkınrf: lı.ı~ 

\•ekil Dnlııdlyerlen islizııhta bulunıı. •• ı 

karar vermiştir. 

• Yugoslavyada dün asker! tayayre in. 

Hmleri esnasında üç tayyare çarpışmıştır. 
Tayyıırccile;den hlri pnraşiltle ııtlanı·ıll.ı 
muvaffak olnrnk kurtulmuş, diğerleri iıl

rnüştür. 

• Amerlknda Vaşington "l"e Aragon vilii. 

yetlerile İngiliz Kolombiyasında cıı ,n 
mu:ızıızm yansınlar, binlerce kişinin ,:ay. 
retine rn~men henilz söndürülmemiştir. 

• fnsillz kral ,.e kraliçe hafta tatilini 

geçirmek lizcre dün Sandrlshama gitmi~-

lerdir. 

• Arjanlln horklye nazırı, Milletler <'C

rniyctl genci sekreeterine Şak~ muaherlr 
sinin imzasını resmen hfldfrmfştir. 

iktisat Vekilinin 
gazetecilerle 
hasbihali 

Kağıt ithalatı için bir kopera 
kurulmasına karar verildi 

• tt 1 .. 

tkuaat vekili Şakir. Kesebirin dlinkU 
gUnU, muhtelif tetldklet ye ziyaretlerle 
ıeçmlıtir. 

Vekil saat on dörtte uyıl§turucu mad
deler inhisarını ziyaret ederek uzun 
müddet kalmış. toprak mahsulleri ofisi 
teıkilatmı kuran Hamza Osman ve mu
avini Şakirle görü§milştür. 

Vekile, Hamza Osman hazırladığı teg. 
kilat hakkında izahat vermiş ve vekil. 
den ofillin leUgal mevzuu olan buğday, 
afyon üzerine direktifler almıgtır. 

Vekil, hazırlanan projeyi tasvib ettik. 
ten sonra b:ısm kurumuna gitmiştir. 

Basın Kurumundil 
Saktr Kcsebiri, gazetecilerle konuş

..tıaya karar verdlrcn mesele ga.zete ve 
mcmualann hariçten getirdikleri kağıt
t.Jr. lthalAtm seneden seneye yUksel -
mekte olmasına rağmen, doğrudan doğ
nıya kağıt gctirtemiyen müesseselerin 
mmtıya dilşmeleri ve satışlarmm azlığı 
dolayısiyle kAğıt getirmekte gecikenle
rin kontenjan bulmakta mU§kUlata dü§
meleri, hUkflmetin de muhtelif sebebler 
yüzünden kontenjan tanziminde bazı 

mUıkUl!ta raslaamsı bu işin teekilatlan
dırılmaamı lilzumlu göstermiştir. 

lktısat vekili gazetelerin, mali bir 
müessesenin yardnnlyle pek Ala bir ko
operatif kurabileceklerini söyleml§tir. 
Bu mes11c etrafında, iki saate yakın bir 
hasbıhal yapılmJB ve neticede koopera
tifin kurulması esas itibariyle kararlaş. 
tmlmıştır. Bu temin edilirse kooperatif 
mektep defterleri işini de Uzerine ala
rak taelbenin ucuz defter temin etmsi
nl başaracaktır. 

Koopratifin projesini, mevcut koope • 
ratlf esaslarına göre, lktısat vekAletl ha
zırlıyacak ve sonra gazetecilerden mll
rekkep bir heyet tarafından tetkik edi
lerek tekrar veklletc gönderilecek, tat
bik sahasına da bundan sonra konulmue 
olacaktır. 

Sus vapurunda 

seferini yapmak Uzere rıhtımdan ayrıl. 
mıu ve BllyUkadaya kadar gidib gelmi -
tir. 

Vapur bu gezinti seferinde adalarda
ki halk tarnfmdan coşkun tezahUratla 
karşılanmıştır. 

Sus bu seferden sonra, havuzlanmak 
Uzere lstinyeye gitmiştir. 

Çaydanlıkla kafa 
yaran kalaycı 

Kadıköyde Süğütlüçeşme sokağında 

oturan kasap çırağı Kamil Palabıyık i
le ayni sokakta mukim kalaycı Osman 
Karapehlivan arasında çıkan kavgada 
Osman Karapehlivan çaydanlıkla Ka. 
milin başını yarmıştır. 
Yaralı teda\i için hastaneye kaldınl

mış, suçlu yakalanmıştır. 

Elektrik cereyanına 
hoınldı 

Yeşilköyde tayyareci Nuri ~okağında 

16 numaralı evin üst katım boyamakta 

olan boyacı Yani oğlu Yorgi duvara ya

kın geçen elektrik teline kazaen do. 
kurunuş ve bu temas neticesinde yalnız 

sol eli yandığı halde kurtarılmıştır. 

Kazazede Balıklı hastanesine kaldml
mıştır. 

---o-

Pencereden düşen 
çocok 

Galatada Kapı içinde 18 numarada o. 
turan Samuelin üç yaşındaki çocuğu 

Vitali. annesinin aşağı katta bulunduğu 

bir sırada pencereye yaklaşıp bakarken 
aşağı düşmüş ve bu sukut neticesinde ba 

şmdan yaralarunıştır. 

Yaralı çocuk hastaneye kaldınlmı~tır. 

den senelerce sonra, lngiltereyi buJün 
tekrar meşgul etmeye başlıyor. 

Frank Harris isminde bir muharrir 
"Oskar Vayldın hayatı .. diye bir kilap 
yazmı~ ve n~retmiştir. 

Oskar Vayld, hayatındaki bazı gayri 
ahlaki hareketleri ile çok tenkid edilmiş 
ve hakkında birçok şeyler söylenmiştir. 
Bugün çıkan kitapta da onun bu haya. 
tında büyük bir rol almış olmakla tanı. 
nan arkadaşı Lord Alfred Duglasın ismi 
de geçmektedir. Kitaba Bernard Şav da 
bir makale yazmıstır. 

Lord Alf red Duğlas bugün 68 yaşında 
bir ihtiyardır. İsminin Oskar Vayld hak 
kındaki kitapta fena bir şekilde geçmesi. 
ne itiraz ediyor ve bulunduğu bir beya
natta diyor ki: 

"Kitapta hakkımda tahkiramiz keli
meler kullanılmıştır. Vaziyeti aydınlat
ması için Bernard Şava bir mektup ~ az
dmı. Bemard Şav benim en iyi arka aş. 
lanmdan biridir. Haftada bir iki d~fa 
biribirimize mektup yazarız. Ben ona Sen 
Kristofer derim, o bana Alfred Y'cuk 
der. Bu kitaba benim namıma itiraza en 
muktedir birisi varsa o da Bernard Şav. 
dır. 

''Kitabın çıkacağını biliyordum ve 
Bernard Şavın yazdığı mukaddemeyi tas 
hih provasından okumuştum. Fakat böy. 
le bir kitabcla hakkımda bu kadar şiddet
ti şeyler çıkacağını hiç üimt etmiyordum. 
''Hakkımda evvelce de bazı şeyler söy 

lenmişti. Fakat bundan 17 sene evvel 
mahkeme ismimi temize çıkardı. 1925 de 
l Iarris kitabına il~ve ettiği bir mukad
!emede, evvelce hakkımda yazılmış olan 
lın tekzip ediyordu. 

"Bugün kitap tekrar basılmış olarak 
çık~·or. Şüphesiz, değiştirilen yerleri 
var, fakat gene aleyhimde birçok nokta
lar bulunuyor. Mesel~. Oskar hapisten 
çıktığı zaman kendisini terkettiğim, yüz 
füıtil bıraktığım hakkındaki rivayet gene 
tekrar oltl\J1uyor. Halbuki dört. beş haf ta 
zarf mda 'kendisine 350 İngiliz lirası ka
dar bir para vermişimdir ... 

Lord Alf red. kendisine bundan kırk se. 
ne evvel Oskar Vayldın gönderdiği mek. 
tuplardan bazılarım, hakkındaki iftira. 
lan cerhetmek için göstermektedir. Lord, 
bu mektupların çoğunu vaktile yaktığına 
~imdi pişman olduğunu da söylüyor. 

Oskar Vayldın g'.nçlik arkadası sözle
rini şöyle bitirmektedir: 

Hülasa, bu kitap yalan üzerine daya
nan. iftira dolu, fena bir kitaptır. Ber
nard Şav mukaddeme yazmamış olsay
dı bu kitap nasıl neşrolundu diye hayret 
ederdim ... 
Şimdi Bernard Şavm vereceği cevap 

bekleniyor .. 

ilkokullar geometri 
kitabı mtsahakası 
tık okullar için açılmış olan geometri 

kitabı müsabakası neticesini incelemeğe 
memur edilen hususi komisyon "·azifesini 
bitirmiş ve derece almağa layık gördüğü 
iki kitabı kültür kurulunun tetkikine 
sunmuştur. Kültür kurulunca da yeniden 
tetkikler yapıldıktan sonra Gazi lisesi 
riyaziye öğretmeni Arif Etikan tarafın
dan yazılan kitap birinciliği ve Eskişehir 
Mahmudiye öğretmen okulu tatbikat öğ
retmeni Memduha Ozyürek tarafından 
yazılan kitap da ikinciliği kazanmış bu
lunmaktadır. 

Birinci olarak seçilen kitabın basımına 
devlet basım evinde derhal başlanacak 
ve önUmüzdeki ders yılına yetiştirilecek 
tir. 

Acıklı bir ölüm 
Ankara 23 - Askeri Temyiz mah.lce. 

mesi reisi korgeneral Nihat Anılmışın 
oğlu Nejat Anılmış dün saat on dokuzda 
hayata gözlerini yınrunuş, cenazesi bu.. 
gUn saat on altıda büyük ve mümtaz bir 
cemaatla kaldırılmış, gözyaşları arasında 
Şehitlikteki fetf eni mahsusuna bırakıl. 
mıştır. 

lktısat vekili basın kurumundan saat 
18,30 da aynJarak yanında gazeteciler, 
ikt.ısat vekAleti mUsteear vekili HiisnU 
Yaman, İstanbul valisi Muhiddin Üstün
dağ, Tiirkofls başkan vekili bulunduğu 
halde Almanyadan yeni gelen Sus va. 
uruna it 

l
.or. IHSAN SAMI, 

scı~~~ ~.O~til!a~~~ 1~· • 
1 pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolul1 

Sultan Mahmut türbesi No. 113 

Henüz yirmi sekiz !aşında olan Nejat 
Galatasaraydan yetişmiş, Hukuk tahsili
ni yapmış, muhitine kendisini çok sev
dirmiş. kıymetli gençlerimizdendi. Ölümü 

Bunun Avrupanm bugünkd 
vaziyetine de tesiri olmuşt~ 

bir fikrim yoktu. Sonradan edil1 
şimdi Klemanso ile Vilsonun _oıı~ 
kınd:ıki fikirlerine ~tirak edıY0 

Bütün konferans müddetince cumhur. 
reisi Puankareyi ancak kabul resimlerin. 
de görmüşümdür. Puankarenin şahsı ü
zerimde büyük bir tesir hasıl etmemişti. 
Onda, hukuk veya siyaset sahasında mu 
vaff akiyetli bir mevki işgal etmiş olan her 
adama lazım bütün hususiyetler vardı. 
Düşüncelerinde mantiki, fikirlerinde kati 
ve sarihti. Bilhassa fikirlerinin hiç değiş
diği görülmezdi, bu da ona karşı insanda 
büyiik bir emniyet uyandırırdı.Ayni za. 
manda. cesur ve sebatkar bir adamdı. 

Görüşlerini değiştiren bir adam - bu 
değişme haklı bile olsa - daima, şahsi 
sebcblerden dolayı fikrini değiştirmk ol
mak şüphesini uyandmr. Batün fe
na neticelere bile katlanarak fikirlerin
de devam eden bir ad"m ise büyük bir 
samimiyet sahibi sayılır. ' 

Puankare hiçbir fikrini dcği5tirmic: de
~ildir. Onun için, bir meseleyi henüz or
taya atmadan kendi~inc herkesin itir.1a
dım kazanmış bir adamdı. 

Puankarcri Briyanla. Kiemansrı ile 
mukayese ederseniz soluk ve kısır k'llır. 
Onda ne parlak bir hayal vardır. ne de 
ihtiras. O daima, herkesin hürmet w iti-
mat etti~i umumi fikirleri ileri sürer. 
di. lyi ölçülmüş biçilmiş, iyi ortaya ko. 
nulmuş umumi fikirlerin kazandı~ı za
ferler onun başlıca muvaffakiyeti idi. 
O, kendisinin de pek iyi temsil ettiği 
kalabalık kGtlelerin itimadını kazan"'cak 
bir adamdı. 

Dahilerle beraber namzet gösterilen 
yUksek mevkilerde Puankare gibi bir 
adam yüzde 999 kazanır. Puankare r.'f bl 
bir ada msaf sayılır, birçok klel de rnflı. 
ğı ilk pUl.nda ele alrr. 

Puankarc Fransada Uç kere bihilk 
mevki işgal etmiştir. Birincisinde lktl -
darlarını veya kusurlarını daha gö:ıt"r
meden ewel Elizeye kadar yUkselmı~U. 
İkinci defa başvekil oluşunda Fran .. :ıya 
yaptığı tek iyilik Almanları boe bir kasa 
ile harb borçlarını ödem ~e mecbur e
dişidir. 

Daha sonra, 1922 de Londr8~,. ,J 
ği zaman zekasını yakından tan~1 ... . . l"' 
satmı buldum: o, zaman ke:ıdiS1 rııı' 
manyanın harb tazminatı borçla 
memesi meselesini mUzakcr ee 
O, Almanyanm, borçlarınr ~aı1' dU 
den vermesini teklif edel.illl ~ 
Halbuki o zaman 900 mark bir 
rasıydı. Bu ciheti işaret ettinl· O ti 
lngilterenln bunları adedi kJ)'lll:aı; 
rinden kabul edebileceğini söY1 

kat nasıl olacağını izah etr:ı~ 
milyarlarca markın para piya dl 
masmdan hasıl olacak neticeyi 

§UnmUyordu. b 
Lorenli olmsr, Fransanm taııri 

miş taşrn kasabaları Uzerindeuısd' 
çırpan Alman kartalının gözU ön 
mu§ vo bUyUmüş bulunması ond~ ti 
yaya ve bUtUn Almanlara kaı11 
uyandırmıştı. rl 

Bilyiik harbde Alman ıısıce 41 
Fransada yaptıkları zulmUn ldııl 
na inzımam ediyordu. Hakikat~ 
harb Fransa için de, bütün ~' 
de bir fel!ketti. Zaferin iyi bit 
kullanılması için ihtiyatlı ve 
davranmak 18.ztmdı. Fakat b()>'Ie 
edecek bir devlet adamı ne ~ 
ya çıksa Puankare ona ınanl 
O, no bir anlaşmaya vannak 
ıdi, ne de bir imtiyaz venneye· 
Almanyayı mağlfıb vaziyette ~ 
Venıay muahedesinin sııAJıl ~ 

ma hakkındaki maddesini Fra11~ 
dctmcsinde en fazla ttıos•uı ol "'/ 
BugUn A vrupanm iizerlnde de "' 
biltün ağırllğı ile hissolunmal<~~ 
Almanyanın müste01telı 
meselesi 

Ona asıl §Öhretini temin eden ı=;ey, 

frangı harbden evvelki kıymetinin beş
te birine indirmesi ve bununla nıemle. 

Harb kabinesinin 1918 te~rl 
de yapılan ve Alman imparat 
zalnndınlması meselesinin g5 
toplantıda Alman mUsteJllıe 
vaziyeti de konuşuldu. 

1 
Müzakerelerde ortaya bir il' 

çıktı. B.ınJardan biri ~uydu: ~ 
lar, keııdilerlle evvelce h0~ 

kette refahın tekrar teessüs edeceğine lan, harbde de fethetmi~ b\l e 
herkesi ikna etmesi olmuştur. yerlerin Almanyaya vcril~e.s~et' 

İ§ hayatında Puankare acele ve tt 18.şı tar değ!llcrdl. Kendi eınnı) ""/, 
enerji zanneden bir adamdı. Ceııova rnından, Almanyanm, yanıbll§~ 
konferansında kendisini temsil C'den lunmasını istemiyorlardı. sı.ı ~ 
Bartu bir sabah bana geldi: tclbahir iisl!:'rl, hava karargııı~ 

- Bu sabah Puankareden dokuz yU- ordusu tesisatı ile dontln)'oıı e~ 
zUncU telgrafı aldnn ! dedi. edecek birer arazi hallne geıeb 

Halbuki konferans daha ancak yıın • İkinci mesele, İngiliz ın~, 
smda bulunuyordu. glmdikl halde bayrakları altıJl ıet' 

Puankarenin trl!şçılığmdan Kleman- ve lşletilemiyen mUsteınle1'C 
so da çok çl:'kmiştir; bilhıuıııa sulh kon- arazi ilave etmek tars.ftatl ıııle 
feransı erraJnrında. Puankaro bu ya§lt idi. Onun tçln, Alman mUste ,,ırl' 
başvekile miitemadiyen Ren hududu ve bazılarını Amerikan mandaS1 

tazminat meselesi hakkında talimat gbn nıeyi ileri sUrüyorlardı. etP 
deriyordu. Albay Havzla Alman ınUll~~J 

Klemanso her zaman vaktinde gelir hakkında görüşürken dahS t? ..ı 
bir adamdı. Halbuki bir sabah konfe - b5ylc bir teklifte bulunınııe p 1'1'. 
rnnsı yarım saate yakın bir müddet bu mUstemlekelerden MrJıaJl dl" 
bekletti. Sonra katibi geldi, haber ver- olursa olsun Amerikan ıı:ı~ıJ. ~ 
dl: Puanknre kendisini Elizeye çağırt- masma taraftar görUnrnilY0 ,4'-~ 
mı§. "Anıe .. ika mUstemleke idıır0 bııssıJ 

Kaplan (Klemanso) geldiği zaman sa- yordu. Filipin meselesinde~ 
lona nefes nefese girdl ve geç kaldığın. be etmiş ve hiç de ınuvaff )>it 
dan dolayı özUr diledi. Sonra, bana ge. tır. Müstemleke idaresi aytieJ"eJI 
lerek, kulağıma iğildi: rettir. Halka müdahale etı!JııııdJ'"' 

- Kısa bir müddet için beni beşinci kendi yoluna bırakmak 1&.s d' 111' 

Corc'un başvekili yapamaz mısın!%? de- Daha sonraki bir toplıl~~r tP 
dl. temlcke meseleleri uzun bl 
Puank Ta ne demek ? ya scbcb "ldu. Cenubu praJ1 
Klepıanso Puankareyi se\'lllezdi. Vil- ve ccnub denizindeki .AJrJ! ederi' 

son da ona kareı ayni hisleri beslerdi. kendi kuwetle.Syle bar~ı~ 
Bonar Lav da öyle. Klemansonun fikir olan dominyonlcırm :ınUJıle ~ Jl 
kuwetine kareı büyük bir hürmet ve da bu yerleri iade etıneJll 
hayranlığı vardr, hatta bu kuvvetin kul- tam bir beraberlik vardi· teıııleJ J 
lanıhş tarzını sevmese bile. Lakin, Pu- Bu suretle, Alman I11t!

5 ~~ 
ankareyi ne bir hatlb olarak tanırdı, ne nasıl bir hal ı1eklfno b:ıl ~eıı 
bir slyast olarak, ne de bir insan olarak. tUrlll karar verllemlyordtı· blJ ~~ 

Bir kere bana şöyle demiştir: nu ileri sürdüm: Anıertiı& etPll"" 
- Bilir misiniz Puankare ne demek- lekelerden bazılarını i~~eıı ~ 

tir? Polnt (puan): hiç: carre (kare): yordum. MUstemlekclcı+e 16t 6 
dört köşe! (yani "kendisinde dört kts - olarak değil, bir :ınecbf l~y ;J 

yordum ve §Öyle sorduf: ... " 



HABER - Alisııım 1'0!tl'ı tt 

iM.iEs·i·n::·e:= ...... -.... .... ______ , ~er· den 1.acilı~ 
K-sstaıne 
ve 1-:ebap 

- Ad 
"- . ın ne senin· 
~dıın. 

Trakya U 111 u r1ıi 
üfettişliği - Clfer! 

• btdi; ve b' 
~eıı g... 1ru sonra kahvenin önUn· 

111 filrni ı 
"Çen b' ır arkadaşına seslendi: ve zamanında gösterilmiş bir- filmin 

- larnıı .•. lsrniı ı 
're k ••• 

ıı.. en dC!vri d 
"4111~a n h n e de, lstanbuldan Mu· 

l'du. ~ ayet beş saatlik bir deniz yo
ler b ~danyadan atlara binilip zeytin-

iyi yapılmış 
ÇOI< büyük bir propaganda vasıtası 

isbat eimekleair. 
olduğunu 

• ag v b 
do.Yru c ahçcler arasından kıble- Birkaç gün evvel. Trakya umum mU-

laı._ :
111

d dört saat gı'dı'ldı· mı· T.'lednr ~. a r-nn s- fettişliği bize bir film gösterdi . .Mnale-
b 

1 fer ınnağına ula§tlırdı. sef, Beyoğlu ve EminönU halkevlcı inin 
<terk 

...._ l'tnerj ka lk küçük salonlarını dolduran 3.4 yüz kişi-

.,..q Nııur vs uzahtan nişan ve-
l(!çUır, lkel ra~atun köprUsU ile ınnaktan df'n ba§ka 1stnnbulda herkesın rneçhu. 
ı,__ -at s 1ü kalan bu film, dirilrn Trakyayı, pek 
~ılıl'dı onra da Bursaya ayak 
tı.t1 k · 'Yorgunluk kahvesi, Ulucamiin diri ve canlı bir tarzda bana hatırlattı, 

duğUm kısımlar, hem Trakyamn dirilişi 

etrafında kanaatlerimi kuvvetlendirdi, 
hem de çok iptidai vasıtalarla yapılıp 

çok cılız bir aparoyle gösterilmesine 

rağmen filmi teknik bakımdan beğen-

meme imknn verdi. 
Şu pıtr\;aları gördlim: 
1 - Trakya abideleri. 

°'A~US\!K ~aşl}(aJ0 
<eU ını s D y<e'lt 
başl!<aı@lo ıru 

Yatan: Dr. H. ADASAL 
Yino bu siıtuıılarda arasıra cinsiyet 

mevzularına temas ederek mümKU"' ol

duğu kadar herkesin anlıyabileceği bir 
lisanla yazdığım tahlillerin bilhassa mü
nevver okuyuculanmı alakadar ettiğini 

görüyorum. 
Bize nazaran senelerdenberi insan 

çıplaklığı, sokakta öplişme, kortizanhk 
gibi şeylerin serbest teliı.kki edildiği Av
rupa şehirlerinde bJ J henüz bakir sa:, ı
lan bu mevzular hal:kı .. da ne yazılsa 

azdır. 

Son çeyrek asırda en modern ve di
nıı.ııııK ruhiyatın mUessisi olan Freud ın
san ruhunun marazi ve tabii birçok te
cellilerini Libido ismini verdiği cinsi 

"" 
03"ııinde 1 Trakya umum mlifcttişlmlz genrral Di-., ~ıı ...... 

1 
u u çınarlar altındaki sı-

11 " "'rdc ı riki, proı)agandanın manasını tam ve ka· 2 - Trakyadaki sosyal canlanma. 

3 - r-:c manevraları. 
ı ln:drC"te atfetmekte tar. .i iP •• n'<lıdıı. 

k:ı ıvn !:llirdl. isimleri Kadife· 
ı "• .ı\y ı mil bir şekilde anlamış ve yüklendıği 

r E> U na 1 kahve olan bu kahve-~ • BtU . çok mühim vazifeyi ba~armaya çalışır- Fılnıin bu Uç kısmını i,.,~a1ıynıı Fet\ıl 
fııı~~ Plrınç kapaklı kulı1Suz tirva. k d d d ı 1·.- ··ı t •" ·•· lerı·· · An' , .,ao-.. _ "n lr. '""llın ·.; en propıtgan anın ynr ımın an asa ' ·-
lıarııı K~r~~·ağı fılarlı, basma mintan- kendisıni mlistağnl görmemiş modern kö r:nrtlar içir:de de c:-'i"•ı,, meziyet-

)\şllıria an on beş yaşında, on dört bir vatandaş olarak tanıyorduk. lenni sc>zebilir. 
tı~.. çırak car . 
"'lll B <'rl('r ve Ismil'ler geti- Cumhuriyetin fnvdnlı olmak istediği Film işinden biraz anladığmıı söyler-

ı_ ursaıııa ı .; 
tı lı 

1 
r stanbula yakın oturduk- vatandaşlara yapılan ve yapılacak ol:ın sem, bu işle uğraşanlar arasında itiraza 

111 ade A 
boırn nadolu topra:!ının ttirkçc>si- işleri propagamla ve bu faydayı temine kalkışacak yoktur sp.nırım. Binaenaleyh, 

lıt arn~ınrcı " . b t•raı ı. Bursanın zengin tan- ml'mur edilmiş olanlara yapacakları iş- Fethi Kayanın eahsında: 
~tl arı, Bursalılr.ra bir gurur ver- leri en iyi, ve en kısa zamanda :ıaptı· 1 - Güzel bir operatör. 

g"l•ol racnk yolları vf' çareleri propaganda, el- 2 - Sessiz filmle bir fikri ifade et. 
•ı " f Trak.' ·a Unıumi Müfcttf llğf fllm aliil.•·e. mcsı·nı· bı'Jcıı bı'r reJ·ı·so··r 

ıı ı .;{'ftill de edile nilk neticeleri ve Trnkva.v:ı mu l ·' ·' · 
• Cl'lv· ' çınar yeciJi, kc>stane ''e· • · ' f ' \' hb "" ız , .., • sı ı:;c ı c 1 Kaya 3 - lforagöz o ... •nntmag· a bile milsait 

~\ofı ,. i(>sill, kaysı yeşlll dut yeşili kadrler yüce canlılığ 1 seyrini bütün .; 
•(\ ıl'· • ' olmadığı anlaşılan bir atölyede fevkala-

claıı .. 1 
• Yeşil rC!nPin en ko ... -usun- memlekete duyurmak için propaganda 

"il aftı· " .; Trakya umum mUfctticıH ..... n J+<ı gös- de dene~ek işler başarabilmiş bir mon-
, !,'lna k kadar lüzumlu ne vareır? ... ı: adar yaprak dalgalan tf'rdi3i film bu son kategoriye ithal edi. tajcı; 

t\i ... ~ ll'llllr1uş olan B k 1 l General Dirik. lzr .. :. sc>rgisine i"tirak ·«ıı:CJn ursa, np ıcn arı, ,,. lebilir. Hele kiralanmış bir makine ile Sezdiğimi söyliyebllirim. 
ııı 'ıu rıt{'yvaJan, lpekboccği ile de eder, Trakya pavlyonu mütemadiyen bro ve münakasa ile taahhUdo verilmi§ bir Trakya umum mUfettlşliği bu artistin 
''•al rctu. ~iha, t b şür dağıtır. 936 sergisine iştirak etmiş 

ı, boı ,,e , ereketll toprak ve i§ halinde yapılmayıp do:rudan doğruya "'le:- · : °}"", propaganda servisinin bUyük 
Pıa1111 , .. • güı;ıı gllriıJ sular insan ,.a. olan şehirlerimizin ve n il · ı imi - • . . , t k b 1 , • 1 
1._ •., Yuıu U • .; . bl d müfettişlik tarc• ~· 1, mUfettişligin - ··-ne azanmış u un. uguna c.m n 
~ &ıhı' . n eski Yunan hevkeltraş. zın topu rden Trakya pavyonu ka ar o!ab~ · . 

1 .; kendi atölyelerinde yaptınlmış olması 
llıthb .. ı.aış· eın~ti. "Bursanın mahbub ve propaganda eseri dağıtmamıştır dersem, General Dirik'ten Trakvavı yalnız gös 
111,. """ Mdisej i gözümüzde bir kat daha büyilt- " .; 
~ta c 

1 
ga)•et çoktur ki mümtaz ve sanınm ki ancak bir ha .. ıkati i:ade et- mü,.tUr. termekle iktifa ctmc>iP bir parça da 

.... ıvanı 1 ,. ·"tlir arını şuara methedip §Öh _ m ş nlurım. • ..... - .. <ıt4r""lnk tarafına mey· ~tmeslni te-
~~ etırıl§ier . Fil-·. bu asırda propagandanm, "r~z'3- Film prk uzundu. DokUmanter film- menni ederken canlanma sa\'a§ma gir -
b iti " dıyen Evliya Çelebi 1 d 1 - 1 l f k 
1 ırı Antın , t"den aonra gelen iltincl bir belk"Fi • e r c uzun ugun asa zarar ı tara ı yo • .; olan dig"r mır:•3:rn.ıarımızın ela film-

~11 ous un yurdu olduğunu 
<lo~rı.ı SQ ama, kendi tabiriyle "elhak ğldir .. dense caizdir. lyi ·~ ı'mış "e za- tur. Ben vaktim olmadığı için ancak bir ciliğl hundan böyle ihmal etmemek me-
l! leınıı,tır VC'sselam m~ 1 'l gösterilmiş h!r fllm iııc hiç §tip- kaç kısmıyla iktifaya mecbur kalışıma ziyetinl göstereceklerini umanz. 

l1l ul'asnıtıı '" heslz btr kat daha faydalı olur İşte çok mUtecssifim. Bununla beraber gör· EnıJarl Bülend 
~ 1 gıbı.;d· ekmt'ği beyaz katmer ----------------------------------~--_.-...._,_ __ ...;..... ___ _ 

l"l'in k t. lllucamı yanında sıra kah
~r va~l'§ısında sekerciler ve kebab

' lce • ~u~:ının kebabcı dUkkanla-
h ndine 

._ Bi ,,. mahsus bir yapısı vardı: 
uiUc, • ..aYC't g . ..,,,J ıt nı Sok enı.5 ve tamamen açıktı. 
·"11a~ı aı aktan iki tcz.g!h ile arala-1'r !:acık 

·~'lıı • Parmaklıklı tahta kapı • 
~ rdı.c . 

tahta ecC'len, yanyana dizilen u-
lldul'lna keııenkl('rle örtUlUrdfi. bu 

!:'rıirı"r ht<:>zl.l'iıhın birinde ekmekler, 
'"lla , eıvaıa d 
tıı aııııın1 r ururdu. Bunlar, ta-
~ ltdı. 'l' ı ".<'Ski Roma terazileri ile tar 

~ı g lı:n~~hı~ öbtirUnde. lçl sokağa 
it 1

" lt'pııfl Uzere kalaylı pml pırıl 
(lr ditir 

11ıı kebabı ır, bu tepsiler üzerl-
ı,tına an asılarak gelip geçenle. 

~ı ta.nas~ karabtılırdı. Dilkkfının için-

'
~E>k u.. ' dukkanın zenginliğini gös

.. ere b k 
ı. latt d a ır takımlan tabak ta-
ııı " ' IZill • 

Uçaını nınsaınoa ır 
ı TALYADA Fiıımedc harb malülü LUkati isimli emPkli 

bir ltalyan yüzbaşısı insanlara uçmn imkfınını vere • 
cek hlr alet lcad etmişti r. Bu fılet, yaln ız pilotun adale kuv
vetiyle işliyen motörsUz bir tayyart>dir. Tıpkı bir bisiklette 
olduğu gibi ayaklariyle pedala basar. Pedalın hu hareketi bir 
taknn zincirler vasıtaslyle pnvaneyi dakikada 1400 defa dön. 
dürür. 

Şeklen basit bir yuvarlaktan ibaret olan bu alet hiçbir yar
dımcıya muhtaç olmadan yükselir, he~·ere kolay kolay iner, 
hava içersinde istenilen tarafa uçması c:;ok kolaydır. 

Bu lcadd::.n bahseden Popolo di Roma şunları yazıyor: 

a._ bçı dukk~dl. Buraanın bu eski tipik 'lllll anı "Tecrlibe de\·irlerinl ikmal eden bu basit fakat dahiyfme 
' ltebabı ha.~n kalmadı, ama Bur- alet askerlik tatbikatı bakımından çok ehemmiyetli olan fer
\aı.._~~. "oh . ıl meşhurdur. Fakat 
l ""!la retuıı in. 
~"! l'alı: alt ~ıtlp de kervanlara 

dl uçuşu hakikat sahasına çıkaracaktır. Motörsüz, uçma ve in· 

me meydanına ihtiyaç görmeden hava tarikiyle yer değişti · 

rebilf"cek asker, hüttln tabiye tclakkler ini alt üst l'dı>cek bir 
dllt~ı !çın ~aylık Yoldan miskli tahin 
bııı. Unu b ursaya gelen bir boğaz 

btlir 'llı~;un tnlskli tahin helvasını amıldir .. , 

'~!la"- . 
~lıt "ll ınabk 

lıı~b teabıt eme slcilU ile kırk tUrlU 
~ 'ta ltt'du. s edılınieti. Yedi türlil dudu 
b ,.. ile i b Ulu kirazları, şeftalisi hele 

"<ll!ıı aşka , 

Naı2ü iK hors uz 

S A 11N hi.kbnlc r, bu delikanlıyı mahkfım e tmeyinl7.. O 
t ok t erbiyeli \ 'C tok merhame tli bir ad:ınıdır ! 

t~tı~- "eııınd nerede bulunur. Fıstık-"' -..ıı" f'n v~ S Madam Ceymıs Remu bir İngiliz mahkemesi huzurunda 
"il\ il ite obran yaylasından cıııı lltanoıe · hakim:ere yukardaki sözleri söylemiı::tir. Mahkeme Rlşal Rok 

t"lir rın bir tanesi kırk 

'"~ . ~e Mısır h 
~llı"d11 l)ılr sand a:inclerfne sahlb, kırk 

isminde bir suçlunun davasın ı görUyor. 23 yaljmda olan bu suç• 
lu bahçe çitlerini kırmak suretiyle evlere girerek birkaç hır· 
srzlık yapmıştır. 

~ Zeııgını .'lnn kilidine kureun a • 
~l r, 

118 
en içinde kadifeciler ve Madam Remunun evi de bu hırsız tarafından ziyaret edil· 

it~ '-l't!ı. ;nakla gösterilir Anka ba- mlştir. Fakat madamın mahkemede anlattıklarına göre kendi· 

~ ltt, rren:~ada bir al kadife işle • si hırsızı görUnce korku<lan bayılıp dUşmil§tilr; bu vaziyet 
'1"-t >.,,.l'\ı ezfrginlar el öperek a- karşısında hırsız bUyük bir nezaketle mutfağa gitmiş, bir bar· 

' ~ı:ıa saral lanna satarlardı. dak su almış, kadının şakaklarını oğmuıı. bir iki damla su içlr-
lu. ı arı bu k d'f · b ti 1 rd · · "il ~~tı1c a ı elerden çatma ml§, u sure e ayı masına ya ım etmıştır. Şahit kadın bu 
1 d<ı "it. ftıt Yaparlardı. Abani mendil ifadesini şöyle bitiriyor: "çantamda üç şilin vardı. Bu deli-
'· llıtıa a, ve bunla b ' ' kanlı onları bile almadı . ., 
-. '1u cıılltta h ra enzer ipek. 
ı' tl~ ad; avlu ve peştemalcı • 

~· tıı :caıarı, ~{'f~ v U"tUn . markaydı. 
lı... l 13.ırsa e mavi Bursa bez-
. ~bl\ rt. tlıı keseleri. fıtil Bursa ib-
~ •lrı 1'8ada11 

Fakat öteki şahitler madam Remu kadar merhametli de
ğildirler. Mösyö Redmon lfadf'sinde hırsızın kendisini bağla· 
dığınr ve yazı masasının çekmecesinde sakladığı bUtün para • 
lan aldığını söylemişti. 

l'I ~ e lttna . aynJan yolcunun 
~ll ~@ı·~!~ Yerll'!llirdiği hediye. Mahkeme öteki şahiUeri de dinledikten sonra delikanlıyı 

• beıı ay hapse mahkum etmi§tir. Bu karan işiten madam Remu 
bu eefc>r de, galiba fazla merhameti sebebile, mahkeme hu· 
zurunda bayılmııstır 

C en ırn e~e <eJg,'\t lQı r en 
!PalSaı ~oırtD aı ır 

S ON günlerde cenubi Afrikadaki lngiliz memurları bazı 
zenci kabile reislerinin hlikümelin emirlerine itaat et. 

memeğe başladıklannı görmUşlPrd i r. Bilhassa birkaç kabile 
lçersinde bu hareket endişe verecek lıir şekil almıştır. 

Bu harketin sebeble.ri hakkında yapılan tahkikat inanılmı
yacak bir netice vermiştir: 'tevkif t'dilcn zenciler, kendilerini 
isticvab eden memurlara şu cevabı vennekle iktifa etmişler
dir: "Bize hiçbir şey yapamazsınız. Hepimizin, bizi doğru cen· 
nC'te götürecC'k pasaportlarımız var.,, 

İngiliz mP.murlan bu cümlenin delfılct ettiği manayı ancak 
uzun tahkikattan sonra anlıyabilmişlcrdlr. Kurnaz dolandrncı. 
lar misyoner kıyafetine girerek zencilere "do~ru cennet,, için 

\vize edilmiş pasaporllar satmışlardır. Umumiyetle bu dolan
dırıcılar bir pasaportu bir ingiliz lirasına ~kutmu§lardır. Fa
kat bazı kahile reisleri cennPtte kendilerine daha iyi yerler 
temin etmek kaygusiyle daha çok para vermişlerdir. İngilb 

mE'murlarının şımdiyc kadar 2000 rPnnı>t pasapor tu topladı· 
ğına bakılırsa dolandıncıların hayli iş yaptıkları anlaşılıyor. 

* ıra rDlhDn n sıttnınzası 

E SKİ bir d:ırbımesellmiz "gelir ecel, vermez mecal,, der. 
Frnnsadaki gaıib bir hadise bu darbımeselin yerinde 

olduğunu göst<>rmi~tır. 

Kleber isminde bir dellkantı, bisikletle Liziyö sokakların
da gezinmcktc>dir. Karşı taraftan ön lambaları ışıl ışıl yanan 
bir otomobil gelir ... Bol aydınlık, delikanlının gözlerini kamaş· 

tırır, otomobil altında kalmaktan kendini zor kurtanr. 
K:eber kızar, şofôriin arkasından küfürler savurur; fakat 

öfkesini yenemez. BisiklP.tten iner, sokakta dolaşan iki jan
darmaya şikayet etmeye başlar. · 

Fakat sözlPnni bitirmek mUyesser olmaz. Bu defa fener· 
leri nizamı dair<'sindC' siperli bir otomobil, hararetle jandar
malara dert yanan Kkbere çarpar, delikanlı hastaneye götü· 
rillUr, bir iki saat sonra ölilr! 

)#. 

5 00 Seıne sonıra çlçe lk 
aıçan tc lhl umoaır 

M ANÇURİDE asırlurca evvel kurumuş bir gölfin yerinde 
araştırmalar yapan bir heyet Uç tane LotUs tohumu 

bulmuştur. Bu tohumlar fosilleşmiş, bir toprak parçası içer. 

sinde kalmış olduğundan filizlenme kablliyetlcrlnl muhafaza 
etmişlerdir. Etrafları temizlendikten sonra toprağa ekilen 
tohumlar sekiz gün sonra çlmenlenmlş, 31 gUn sonra da 30 
santimetre uzunluğunda bir nebat halini almı§lardır. İki sene 

sonra kemale gelecek ve çiçek açacaklardır. 

Bu bliyük Viyana hekln ':ıln en büyük 
hizmetlerinden biri, cinsi fonksiyonlan 
yani erkek ve kadında manevi aşk ve 
bunun maddi bir tezahUrii olan çiftleş
me gibi fiziyolojik vetireleri metafizik 
ruhiyattan ve skoldstik ahlflk telfıkkile. 
rinden kurtarmasıdır. Esasen psikana
liz mektebi cinsiyeti çocuğun doğmasile 

beraber başgösteren ve meme emme· 
sinde, parmağını yalamasmda, tenasül 
flletlerinl yoklamasında bir zevk duydu-
,ğunu kabul etmekle haksız olarak ah
laka mugayir bir nazariye gibi teliı.kki e

dilmişti. 

I<"akat psikanalistler gibi değil de ha
yatta bütün ruht hfidiseleri olduğu gibi 
ve bUtUn çıplaklıklariyle tahlil etmek 
meharetini gösterebilen rcn'ist psikolog
lar gibi dUşUnsek blle yine cinsiyet ile 
ahlakın b~şka başka şeylerden ibaret 
olduklannı göriirUz. Ahlak daha ziyade 
insanın manevi cephesine harç teşkil e
den unsurlarla kıymetlerin ' eyeti utLu. 
miyesl ve kanunlara kar§ı korku ve ce
za hislerinin davet ettiği zoraki mecbu-

rly •tten ziyade, umumun vicdanında ma 
kes bulan vazife duygular.dır. Vatana 

hizmet ve sevgi, bilyüklerc saygı, zny1f
lara merlıam('t ve yardım. ~ini ve milli 
an'anelerc bağlılık gibi ytıkSek hc>yo 
canlarla hislerin ifadesi: fiziyolojik bir 
fonksiyondan ibaret olan uzuv merkc>z· 

!eri, yani aletleri yoktur; yani ahlakın 

en yüksc>k bir derecesi olan diğerbeJni 

ile nefsi feragati için vUcudumuzun hiç 
bir yerinde ve mesela dimağda bir mC'r
kez bulmak imkansızdır. icrçl bir ada
ma dejenere yani mütereddi dediğimiz 

zaman moc "rn tab::ıhet buluslanna gö:-e 
dahilf ifraz guddelerlnl bir bozukluk ile 
itham etmek kabildir; rıı-at ilim karal·
tf'r ı·~ ahlakın gözle görl'"1en ve ölçUlc>n 
kimyasını b\ılmuş olmaktan çok uzakt1r. 

Binaennll'yh ahlflk sahibi veya ahlak. 
sız bir insan hakkında hUküm verirkC'n 
gözönUnde maddi bir tezahür veya öl
çU yoktur; yani çalıştığı müessesenin 
hesab defterini sinsi maksatlanna göre 
tahrif eder. bir insanın deveran cihazın
da veya vUcudunun b: ııka Mr yerinde o 

anda bir araz görülmez. Cinsiyet fonk
siyonu hm bun"n aksine okrak tnmıırni
le fiziyoloji kanunlanna bağlı olan ve 
husust damarlar, sinirler ve guddelerle 

idare edi!Pn bedeni bir tezahtirdür. 
I:adrnda \'C erkekte teır.as halin 'n 

biriblrlerine tetabuk eden. sevgi ismini 
verdi.:;imiz yUksek bir arzuyu ~u:ı-uran 

ve sonunda da bol bir harici ifraza mec
ra teşkil eden aşikar ı;C!hvet ve çiftleş
me li.letleri görUyon.ız. Binaenaleyh bu 
uzuvların f .ıliyetlerl halinde insan \"Ü

cudunda başgöstc>rcn ve akisleri de ru
humuzda görUlen bUtUn vetireler cinsi. 
yet etiketi altında toplanır. Mide boş

luı'hı ve ·a dolgunluğu nasıl ki açlık ve
ya tokluk halleriyle belli oluyorsa, te -
nasül aletlerinin de bir ihtiyaca teka • 
bUl eden fnaliyf'tlf'ri vPya durgunlukla· 
n da kendilerine göre birtakım hislrr!C' 

beli olur. 
Genç insan daima bu ihtiyaç hali i

çinde ve hemen daima rr•ı~ccavizdlr. Er
kek ve kadının aşk ve sempati ile ifa
de edilen ve çok kere fiziyolojik bir me. 
bnizma ile yatıştınlan bu tecavUzleri, 
tablatm en norn>al ve \'C'lİıd kanunlarm
dan biridir. Fakat en yüksek manevi 
kıy:metlerl bile en şiddetli ve zecri ka
nunlarla koruyamı;yan ccımiyct, insan 
hUcrc1erlnin harlminde sönmiyen bir 
hararetle cereyan cc"n en büyük ta
biat kanununu nasıl mc>nedebilir? izdi -

~ Devamı 9 ıt11Cıtda 
Dr. Jlasim ADASAL 
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Berfin az para f!Öndermeğe 
başlarsa ben nasıl çalışabilirim? 

Ona pek muammalı görünen Erna se
fih Rusun aşkına gülüveriyor, fakat ce
saretini kırmamak meharetini de göste
riyordu. Paris barlarını dolduran ikinci 
sınıf kolay avlara alı~mı~ olan Brosilof 
bu kurnaz kadın karşısında imkan ve 
vasıtalarının sıfıra indiğini görmekle 
hayrete düşmüştü. Aşkın bulanık sula -
rında avlanmağa meraklı sefih adam biz 
zat kendisi avlanmış, Ernayı bir ilk genç. 
lik aşkındaki samimiyetle sevmeğe baş
lamıştı. 

Casus kadın onu avucunun içinde gö
rünce yüzünden maskeyi atmağa karar 
verdi. Tanışmalarının yedinci gecesiydi. 
Bulony ormanının göllerinin etrafında 

bir gezintiye çıkmışlardı. Dönüşte, gece 
saat ikiye doğru, Foş avönüsünden ge -
çerlerken Erna "Bfigatti" yi yavaşlattı, 
sonra durdurttu. Brosilof bermutad .ge
ne söylenmişti: 

- Bana acıyın! sizin için çıldırıyo-

rum. 
Casus kadın ona dönerek, aşk cümle

lerini boğazında dilğümliyen şu hitabda 
bulundu: 
. - Artık kafi Sg. 45! İşlerimizden ko
nuşsak daha iyi ederiz. 

Brosilofun yüzü evvela kıpkırmızı, son 
ra sapsarı, daha sonra yemyeşil ve mos
mor olarak aşahrı yukarı alaimisemanın 

bütün renklerine bir nümune teşkil etti. 
Ağzı bir şeyler söylemek için açılıp ka. 
pandı, fakat sesi çıkmadı. Erna devam 
ediyordu: 

- Ben genrrnl fon Rogviçin mümes
slliyim. 

Brosilofun balii kendine gelemediği
ni görünce alay etti: 

- Pek afalladmız muhterem prens! 
kendinize gelmenizi rica ederim. 

- Nasıl? siz ... siz demek? 
Smoking kekeliyordu. 
- Zavallı dostum! meğer sen pek 

yufka ytirekliymişsin, halbuki ben seni 
becerikli bir ajan sanmıştım. Kendine 
gel. 

- Siz de ... siz de demek benim gibi. 
- Benimle senli benli konuşabilirsin. 

Casuslar arasında, hele ayni teşkilata 

mensup bulunurlarsa, teklif tekellüf o
lur mu? 

- Sizi demek general yolladı? 
- Evet. Şüphe mi ediyorsun'? O hal-

de al dört bin frank ... Evet, yalnız ·dört 
bin frank ... Halbuki sen on bin frank is
temiştin. Zehirli gazlere dair vesikanın 
çalınmaıır havadisi ;çin. lstediğin ücret 
buydu. Şimdi bana inanıyor musun? 

Brosilof k<.'ndini toplamıştı: 
- Evet. Diye cevab verdi. Fakat dört 

bin frank kafi değil. Verdiğim haber çok 1 
daha fazla ücrete değerdi. 

- Bunu sen söylüyorsun. Halbuki 
Bcrlindckiler dört bin frangın kafi gele
ceği kanaatindelsr. Sen de paranın bir 
az hesabını bil, öyle har vurup harman 
savurma! Çok para harcıyorsun. Ber -
!indekiler ı:ıenin bu kadar parayı nere
den bulduğunu merak etmeye baııladı • 
lar. G:ıliba pek de haksız değiller. 

Erna Flider, Brosilofun hassas tarafı
na dokunmuştu. Smoking şaşırdı, telaş -
landı ve sadakntini ispat etmek kaygu-
siyle gizli endişesini meydana 
kendini ele verdi: 

vurup 

- Ne dı>mek istiyorlar? benim iki ta 
rafa da hizmet e\tiğimi mi iddia ediyor
lar yoksa? ben öyle arlam değilim! 

Casus kaılın cevab vermiycrek omuz
larını silkti. 

Brosilof sadakatını ispat yollu uzun 
bir nutka girişti. Nasıl gayretle çalıştı
ğını, hele zehirli gaz meselesine dair 
malumatı ne güçlükle elde ettiğini uzun 
uzadıya anlattı ve sordu: 

- Bana inanıyorsunuz değil mi? 

- Benimle senli benli konuş. 
- İtimatlarını kazanmak için birçok 

adamlara ikramda bulunmam lazım. Bun 
lar parayla olur. Berlin az para gönder
meğe başlarsa ben nasıl çalışabilirim? 

mesela zehirli gaz meselesine dair ma
lumatı kimden aldığımı biliyor musun? 

- Hayır. 

- Fransız harbiye nezareti istihbarat 
bürosunda çalışan Aleksi Kollöre ismin.' 
de bir mUlfızlmin sıkı dostu olan bir ah

babnndan... Tabii bu masrafsız olmadı. 
- O senin işin, beni aliıkadar etmez. 
- Berlindekiler bunu anlamıyorlar, 

halbuki sen meslekdensin anlarsın diye 
söylüyorum. Bu mülazimle ben temas e
dip malılmat alamazdım. Dediğim gibi a
raya bir vasıta koydum. Bu vasıta ise 
bana pahalıya mal oldu. Çünkü barların 
müdavimi, bana epey masraf ettirdi. O
nu sen de gördün; hani seni ilk gördü
ğüm gece barda yanımdaydı. 

- Ahlaki zabıta sivil komiseri Mark 
Ilönar mı? 

Brosilof hayretle sordu: 
- Onu tanıyor musun? 
Ve !'.ayranhkla ilave etti: 
- Sen kimsin Allah aşkına? 
- Senden üstün ve becerikli biri! 
Erna bunu gayet kolaylıkla ve Brosi

lofu gördüğünün erte2i gece öğrenmiş
ti. Bara ertesi gece gene gitmiş ve gar
sonun avucuna yüz franklık bir banknot 
sıkıştrrmca Brosilofun yanındaki adam 
hakkrnda istdiği maliımatı almı!!tı. ' , 

Smoking devam ediyordu: 
- Evet, o adam polistir. Onun itima. 

dmı kazanmağa muvaffak olmam her -
halde tebrikc layık bir iştir. Herif geve
ze ve dediğim gibi askeri istihbarat bü
rosunda samimi bir dostu var. Ondan 
duyduklarını bana laf arasında anlatı -
yor. Hoş değil mi? 

- Hikayenle benim canımı sıkıyor-

sun. Artık o zehirli gaz meselesi tarihe 
karıştı. Yenilerine bakalım. Generalin 
bana emri !!Udur: "Sg. 45 şe dört bin 
frangı teslim edeceksin ve verilecek 
yeni havadisi olup olmadığını soracak
sın.,, Soruyorum, cevab ver. 

- Şimdilik yok. Fakat zehirli gaz me
selesine dair yeni haberler elde etmek 
üzereyim. 

- Gene mi zehirli gaz meselesi! ar
tık hikayelerinle canımı sıkmağa başla. 
dm. Git yanımdan! 

Otomobilin kapısını açarak tahkiramiz 
bir tavrrla ilave etti: 

- Haydi çek arabayı! 

- Beni burada böyle yol ortasında 

mı bırakıyorsun? 

- Evet. Yürüyerek e,·ine 
zihnin açılır. Haydi dışarıya! 

dön. Biraz 

Brosilof arabadan indikten sonra en
dişeyle sordu: 

- Peki, Berlindekilere hakkımda ne 
söyliyeceksin? 

- Onu yarın akşam söylerim. Her za
manki gibi saat onda otele gel. Beraber 
çıkarız. 

lstihfafla ilave etti: 
- Berlinden getirdiğim dört bin frank 

bitecek diye korkma. Masrafı ben gö
rürüm. Allahaısmarladık aziz prens! ' 

Erna gaze basarak uzaklaştı. Süratle 
giderken düşünüyordu: 

(Devamı var) 

- Ortadan ikiye ayırsak nasıl olur? 

Herşey hazır, yalnız, elleriyle kııt' 
du Öldürecek adama ihtiyaç vaf• 
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Işte, işte iki ellerini bir başka kur- orta boyda, birisi az daha }<ilÇ~ 

dun ağzına sokmuş bir paçavra gibi yır- nuncusu da en büyüğü idi: v.~ .,ı 
tıyor.. nime göre ötekilerden yirmı. yı 

En nihayet, kurdların en kocamanım okka daha ağırdı. rfl'' 
elleriyle gebertiyor. Bunu gören, bu Seçmek hakkını bana bır~.kr:.~iiyll" 
akibcti sezen öteki kurdlar korkuların· küçüğiyle bo~uşa:ak, en bı.ıyı.ıg ııJ1 
ıda kaçıyor. lii'kadar bile olmıyacaktım. onu 

Galip olan, savaşı kazanan şlmdi eski verişe girmek niyetinde ıdeğilirıJ. ı. 
· te 11 

tü:car, eski zengin borsacıdır. Kumpanyanın adamı bu ıŞ dil 
- İnsan yiyen bir kurd sürüsüne para kazanmanın ihtimali ol'J• 

rastladım, diyor, onlarla bc·ğuştum, en söylemişti. Demek ki, milyona 
kocamanını geberttim. Şimdi sıra insan cak zaman gelmiş, ljatmıştı. . /, 
şekilndeki kurtların .... Borsaya gi:lip Haydi Tom 1 Göreyim senı. P'~ 
onları da geberteceğim. Ayaklarımın sıva, faaliyete gelj, fırsat bu f'.: 
altında süründüreceğim.. Kurtlarla boğuş, güreş, dı ~I 

Neticede, adam borsadaki eski köşe. raş !. Çünkü n:ilyonlar kurdtarııı 
sine !dönüyor, buradaki insan kılıklı da ...• 
kurtlara sivri dişlerini göstererek raha-
ta ve servete kavuşuyor!.. 

Hikaye meraklıydı, akla uygun ta -
rafları olmamakla beraber, seyircilere 
bir kaç heyecanlı saat yaşatabilirdi. 

Yalnız merak ettiğim bir nokta var

dı: 

Borsacı tekrar karısına kavuşacak 

mıydı?. 

Kendisini bırakıp kaljan eşini tekrar 
arayacak mıydı?. 

Merakımı gidermek iljin sordum: 
- Ya kocasını terke<len kadın ne 

olacak?. 
Sert sert cevap verdi: 
- Soracak başka bir şey bulamadın 

mı? Kadın, kocasının yanma dönmüş , 
. dönmemiş , kocasını aramış, arama
mış bundan sana ne?. Sen i~fo sonuna 
bak. Bizim çevireceğimiz filmin scnu 
şekerden daha tatlı olacak! .. 

- Yanlış düşünüyorsun. Senaryoya 
hareket ve heyecan vermek İljin, kaı:k 
nın tekrar kocasına dönmesi lazımdır .• 
Bu suretle kadın ruhunun maddi men. 
faalerine ne kaıdar esir ve meclubu ol
duğu anlaşılır. 

Film kumpanyasının adamı bu söz -
lerime cevap ,vermedi bile .. Sanki söz
lerimi anlamamış gibi hikayesine ide
vam etti: 

• . . . . . . uıca-.: 

Sahne kurulmuştu. Stüdyo fflde 
mel denemezse de: fena da 't 1 
Kur<lların sahneye gireceği geÇI iııı-
hazırlarlarken ben .de yardıfll ~t:e 'I,, 

Gün doğmazdan evvel, ka e r o 
laştım. Kurldlara ayn ayrı 0118

•11j, f 
çiy et verdim. Sonra geldişiın g~,feİ' 
bi, gene kim~ye göz~kmeden 
yanından uzaklaştım. ııif' 

öğleye doğru çelimsiz, bodur 

dam yanına gelerek dedi ki: aııı• Jf' 
- İ§ başlıyacak, hazırlan~iı11' 

zım. Saçlarınızı kıvırmıya gel dİ·· 1 
!ju teklif hiç ho~uma gitffle 1,rrı# 

ljİft kurda karşı durmak için sa~ g 
~uw 

kıvrılmasına muhtaç cıdug e1'1 
d"'Ilrıı benim tekrar Koloradoya o pıfl 

zım geleceğini bu çelimsiz "e tC 
adama anlatmak istedim .. ve ,e 
sesle: d(3i 

- Ben saçlarımı krvırtmaıtl• yle ,fı: 
Seni kim yolladıysa git ona 1!ıı. 
le!. Haydi cek arabanı bakaY f 

~ 1 ~tL 
Herif şaşkın şaşkın uzak a, d• 

biraz sonra tekrar geldi. Yanın 
daha vardı: 

ı.!'I 
'f'" 1 Aldırış etmedim, yanrtn3dıı11· 

tığını duymamış gibi davran ·sıet 

Direktör! •• 

. d at<ı 
- Borsacı rolünü yapacak güzel bir muşak bır ses kulaklarım a 

delikanlı bulduk. Her şey hazır, bütün tı: 

roller tevzi edildi. Yalnız, elleriyle kur - Tom 1 • •• uJi!flÇ 
du öl<lürecek adama ihtiyaç var. İşte Kafa:nı çevirdim, direktor g j 
senin rolün bu olacak. Kurtlar bile ha. pozla dedi "ki: 'f.ı"(l'J; 
zır. Montana dağlarından getirildi. O - Baş oyuncunun saçları 'f.l.,rıl 
kadar sevimli ve cana yakın şeyler ki duğu için, senin safjlarırun da ~ 
görme!.. sı Iazımgcliyor. ·f l<'rf .. ; 

Kurtların da cana yakın ve sevimli İkinci defa böyle bir tel<lı ,,1Jd1• 
&I" 

bir mahlı'.'* olduğunu ilk defa işidiyo- da kalınca, fena halde canıfll # 
rum. 1 nirlendim 1 • • r11ilf 

Sevirr.li ve cana yakın mahluklar 1. Fakat ne yapayım ki, bir ğrfle'J 
Şunları bir kere kafeslerinde görm-:k hatm iljin, her şeye b.cyull e sıı~ 

Bunlar sahici kurı:llardı. Dört tanesi (De' ~j 

•1ıııımz;.,mrnınuw•1rın!ll3mu11ın~~!~ınm•••••• .. . ~ '·• 'f .1\ ... ~ ıf.. 

i.tedim. Gittim, şöyle bi• gfü athm: t.klife "Eyvallah!., dcm:k~~ 

~llDID'1~~1~~ınC31CE'lt!Jllil~l!E3~C!I 13e!l f'~ 
}') dikmış, takkeleri kendi elimle işleyip siislemiştirll· Jllg.ıı I" Erkekler bana, dem çeken kumrular gibi, birtakım aşıkane söz

ler fısıldıyor, bazıları da bunu o hasedli hasedli bakışlarına söylet
mekle iktifa ediyor. 1nsanı her taraftan birden saran bu arzu ve 
hayranlık cemileler gerçekten koltuklarrmızı kabartacak şey; ka
drnlarm ou pek narin ve geçici zevkleri bir an daha tadmak için 
bilyük masraflara katlanmalannda hikmeti anladım. Bu zafer gu. 

rurumuzu, nahvetimiz!, kibrimizi, hasılı bcnlik'tcn doğan bütün 
hisleri okşayıp mestediyor. Erkeklerin bize böyle mütemadiyen 
bir ilahe gibi bakmalarmda öyle başdöndürücü bir bal var ki ka-
dınların, bu şetaret ha\'ası içinde sacle kendilerini düşünmelerine, 

her şeyi çabucak un\ltup her şeye kapılıvermelerinc artık hayret 
etmiyorum. Bu kibarlar Ulemi, insanın başına vuruyor. Zekamı
zın ve gön:ümüzUn bütün çiçeklerini, en kıymetli zamanır..ızı, en 
alicenab gayrellerimizi birtakım adamlara a\'UÇ avuç sarfediyoru?.; 

onlar dıı bizim daima gü?.el, süslü, hoş-sohbet, herkese knr,ıı nazik 
ve sevimli olmak arzularımıza. bu çil altınlara mukabil bize o boş 
sözlerinin, iltifatlannın kalp akçesini dağıtıyorlar. Bu paıar'ın nP.

kadar pahalı olduğunu, orada daima nld::ıtıtdığımızı, bize oyun 
edildiğini biliyoruz ama ne fayda? yine kendimizi çekmek kabil ol
muyor. 

Ah! benim güzel meralim, bilsen insan dost bir kalbe ne kadar 
susuyor, Felipe'nin aşkı ve sadakati nekadar kıymetli oluyor! onu 
nekadar seviyorum! Bak sokağının ve bütün Faris salonlarının bu 
komedyalarından kurtulup Şnntplör'<lc dinlenmek için bilsen nclrn-
dnr sevinçle hazırlanıyorum! son mektubunu tekrar okudum; sa-
nn cennet denilen bu Paris cehennemini bir tek sözle tasvir ede-
bilirim: burada anne olmak kabil değildir. 

Pek yakında k::ıvmmcağı?., meleğim: Şnntplör'<l<' f'n r,ok bir 
hnfta kalıp mayısm onuna doğru si?.dc olacağız. Dcmrk ki iki vıl 

hasretten sonra \ekrar birleşeceğiz. Nekadar da değiştik! iki~iz 

Çeviren:. iN lYI ır lYI o o ca !hl 
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de kızken kadın olduk: ben maşukaların en bııhtiyarı, sen de an
nelerin en bahtiyarı. Canım kardeşim, mektup yazmadığıma bak. 
ma, seni unutmadım. Ya benim vaftiz oğlum, o maymun yine gü
zel mi? koltuklarımı kabartacak mı? benim oraya geldiğim zaman 

o dokuz ayını geçmiş olacak. Onun bu dünyada atacağı ilk adımla
rı görmek isterdim ama Makumer en çabuk yürüyen çocukların bi
le on aylıktan önce yürümediklerini söylüyor. Biz de ona gö~üs. 
lilkler dikeriz. Bakalım söyledikleri doğru mu? çocuk doğurmak 
endamı bozuyor mu? 

Hami-;. - Bana ccvab yazarsan Şantplör'e gönder; biz yola çık
mak üzereyiz. 

XX.'\'.III 

l\hulam dii l'l~~toracl'dan l\l:ıdam clö .'.\falrnnıcr'c 

Yavrucuğum, inşallah bir gün sen de anne olursan, emziklili
ğin ilk dokuz ayında mektup yazılabilir mı? yazılamaz mı? o za
man nnlnrRın. lııgiliz dadı .MC'ri'nin dr, b<>nim <l<' haşınıızı kıışıya

c-ık vaktiınl:r. yok. Ama ben de snn!l söylcmrmişlim: her şf'yin 

kendi elimle olmasını istiyorum. Gebeliğimde kundağı keneli elim-

: . gündüzlü esirim, ciciciğim ! hem Arman _ Lui istediği ııı,, ıe1P~i 
ı ·rıııC_.., ~ 

<'miyor, daima da istiyor; sonra onu sık sık değiştı uı1e1'• 
0 

y 

yip giydirmek lfızım. Annelik bu! onu uyurken se)~irJJleı ~ 
!er !!öylcmek, hava güzel oldu mu kucağrma alıp g~z ·çift Jı!~ 
dar hoşuma gidiyor ki kendime bakamryorum. scnın .' ııifi1'1 
alemi vardı, benim için de çocuğum, çocuğumuz vıırd~ ıııf ! .A ~ 
nıektup yaz1madık ! ne zengin, ne dolgun hayat, değ 1<0r1'',;;, 

Seni bekliyorum, kardeşçiğim, göreceksin! fakat çoclll'0 
sen geldiğin zaman diş!f~r de çıkmaya başlamış oıııcal<• ç~, 
bağırır, ağl:ır bulacaksın. Şimdiye karlar çok ağlanıad;~şd~ 
hep yanındayım. Çocuklar, bir ihtiyaçları olup dB ıın 0 
ağl:ırlar; ben hep tetik davranıyorum. cdiP , 

Ah! meleğim, sen gönlünü o kibarlar alemine J<U~0 ,-ff" 
türken benimki ne kadar genişledi! seni, Ucrıı yerıcrııı.c~ı~, 
rm sabırsızlığı ile bekliyorum. L'Estorad'ı nasıl bU 511 b~ 
merak içindeyim, sen de elbette benim Makumcr'i ıııı. bet ır 

h" e 11
9 

.:"</ '"·' mı mrrak edersin. Son konaklıyacağın yerden ız r. p; !ıP' 

bizimi 1 r şanlı misafirlerine kanjtcı gitmek istıyortıı 1 ~ . . ge' 
Paris'in sultanı kardeşçiğim, gel, bizim köy e\'imızC 
da nekadar sevileceksin. 

x.xıv 11"''' 
l\facfam dö !Unl,umcr'den \'ikontc" dö l'E'"to 1~! 

~Jil!ttt •el 
~· rı el' 

Kardeşçifim, mektubumun üzerindeki adres sııP~tdıl: ~ 
kabul olunduğunu öğretecek. Ifayınbal.ıan nrtık ko'llt 1'ıl"1~ 
l'Estorar]. Senin istediğini elde etmeden Paris'dqtl :;ğı ı1I 

11 
' 

m<>dim; .sana bu mektubumu, emirnamenin imz~ıtııll ııfllıı~ 
bizzat getirml'k liı lfıında lnıhınan nclliye nnzırını/ıı ıııı" 

fili' 
(D''~ 

yorum. 
Yakıııcla görUşUrUz, karde~çiğim. 



......... _____ J"RABER 3i1AWiiii 

Yazan: Rahmi YAGJZ 
Eaır~enblre aape~lklşevlke'ttoo (ğ!es'\ta 

ruyernınınn snyalhl lbDr lblYlllYl'lt 
~Çea=nsn ne göm tYı l<dl lYı~lYı S9J©ırlYı D©J lYı 

-42-
bavi::.t g . . . l . a· S tak emıcıyı faz a dınleme ı. •· an. 

\lz~arı~ baş güvertesine iı~üŞen tayfalar 
lJ ~takı rnanzarayı seyrediyorlar, bütün 
rı~j <ı, ı l<ıalı) ette bulunan Türk dostroye 
Ul( n neye \'e niçin ateş ettiğini anlamağa 
~~1Yorlardı. • 

,..,,, a\İ::.t aralarına karıstı .. Dürbününü 
~""ltd' ~ 1

•• Destroyere baktı .. ve tanıdı .. 
.... Bu f:> k" var • ey ışevket destroyeri.. Ne ! 

s' ne oldu acaba? .. 

~~nra kendi kendisine yaptığı sorguya 
P alarnayınca tekrar mırıldandı: 

ın: 
1
Yokc;a .. Bizimkilerin ilk kurbanı bu 

l' rı acak? .. 
r ~lrner de dürhünilnü Pe,·ke· çe\'İrmiş.. 
l:~t~·e~i?i~ kazan dairej • üzerinde bir 
a'lh ;oruluyor, tehlikeli olduğu uzaktan 
a1 ... ~an varaya gemi mürettebatı palet 

"'C\•r;ı ~ 
ha, ~ ll~raşı\·ordu. De troyer toplarını 
d·i.,~\·a ateş ettikten sonra yerinde hi!' 
tıi t 15 ~'apmıc:, kıçını sahile çevirmi~. tor 

D111
•1le harekete geçmişti. 

bir~' ıstıc Palmer ilk defa ,.e ilk fırsatta 
tiler. c~trrıyerin kazaya uğraclı~ını seyret-

~lırıerıe konuşurken tayfanın Yerdiği: 
h l3ır harp gemisi gelivor! 
•\a1 . • 

llrclfı.,. ~:ıle çarça1uk !';Uya dalan El3. 
~·uıd ) ın se ,t iği rota üzerinde seyre ko. 
d ıı-. 1~.' I<örnc>dor bizzat pre.:kop ba~ınoa 

bahor. ufku kendisi tarassut ediyordu. 
~ala a ~1aı-maraya giri~lerinin ilk daki· 
~l°'·:ıt 'lia bu ihtiyatı tatbik etmesi bir 

'" etr n '· l"rı'.'Jay 
ft),..et' ... çok geçm\(len uzaklardaki dec;t 
liu. ~n hayalini kendi objektifinde gör
aı·.., '"mi, hacalarından fayrap dumanı 

'J~t' . 
ke ., r>rı !'ıanıra c:avura koşuyor. tehlL 
i!lıv0tdk~ı;arrnış gibi bir hava içinde yol 

h u. 
t:ırod 

denbir ev bunu fazla seyredemedi.. Bir-
li irı e de~troverin siyah bir bulut içe

e ~e 
dine .. 0tniildüğünü gördü ve kendi ken 

Sö~·lenaı·· 
'1' . . 
Ve .. ~rpıdo .Yedi!.. 

k~tirrn ~ nıarıfeti yapanın kim olduğunu 
"a'\et~g.e .. uğraşırken de destroyerin 
nas~ nı goz:len kaçırmadr. 

llrl)::ıe .. ele ateşlenen topların mermileri 
ta be~ ın Yakınlarına kadar dü~üyor. hat 
ll-.e'ıu~enrniyen hir isabetin tehdidi hile 
ltırk ahs oluyordu. 

nizin yüzünü araştıra araştıra Mannara 
adasına kadar gittiler. Ve .. ne gidiş isti
kameti üzerinde, ne de rotalarına civar 
mıntaka ve yerlerde tahtelbahire değil, 

ona ait bir ize bile tesadüf edemediler. 
O ana kadar, Marmaradaki tahtelbahir 
hikayeleri, esasen dü~man propaganda· 
sile ortaya atılan ilk tethiş havadislerin
den ba5ka bir şey değildi. Çanakkalede 
Mesudireri torpilliyen. batıran fakat i
çeriye girmeğe muvaffak olamıyan B 7 
nin bu hareketi yeni propaganda \'e ya. 
lan işaalara sebeb olmuştu. 

!\farmara adasında buluc;an destroyer
ler ~eceyi orada geçirdiler. ertesi günü 
de r-tanhula doğru yola çıktılar. 

Dönü5te geli~teki gibi tarzı seyir hat
ları ii;:erinde arama ve tarama yapılma 
suretile amirallı~m emri tamamlanacak 
tı. Peyk btanbuldan geldiği i~tikamette 
hızla yola çıktı. Seyahat gene arıza~ız 

inki~afa ba~ladı. 

Bi~aclo:; finlerine kadar ne ra;:;ıtlarm 

dürbiinii bir preskop izine te,.adüf etti? 
ler ne de \'ardiyadaki torpidocular tor
pidrı izleri rapor edebildiler. 

Cevat kaptan bizzat kumanda köprü
sünde duruyor. buraya kadar dümeni en 
ufak kertelerine kadar kendi tanzim edi-
yordu. Bigados kıyılarına \·arıtınca sürn. 
ri biraz dinlenme~ lüzumunu hissetti. 
Gccerlcnheri bir dakika gözünü kırpma
mş. rnrcliyacılarla beraber tamamen u
yanık kalmıştı. 

Kumanda koşkünden ayrılan Cevat. 
kaptan harita kamarasından geçti, kendi 
kamarasına girdi. Bir koltuğa oturdu .. O
rada uyumJğa çalıştı. 

Bir tlirlü uykusu gelmiyordu kaptanın .. 
Sanki içerisinde bir önsezi~ ona bir fev. 
kaladelik olacağım haber veriyor, ihtar 
ediyordu. 

Cevat kaptan kamaranın dar havasın
da bunalır gibi oldu, dışarı çıkmak, tek 
rar kumanda köprüsünde durmak gemi. 
nin hareket i~lerile uğraşmakla içindeki 
sıkıntıyı def~dcceğine hüküm Yerdi. Ye
rinden kalktı.. I Iarita kamarasını geç
ti. üst köprüye çıkmak1 için ara kapıyı 

açtı, buradan denize ilişen gözleri heye.. 
can ve hayretten irileştiler. Kaptan bir 
saniye duraladı. Sonra, bir kıvılcım çe\'İk 
liğile kumanda köprüsüne fırladı avazı 

çıktığı kadar haykırdı: 
- Hey .. Sancak bordamızda torpido 

etti~i . doc;troyeri Davistin de tahmin 
l1~a~ıbi, PeykişeYket muhribi idi. Bo
tlkt1~1 Posta getirmiyor, bir gece ewel 

" t<l'·arna ·r · d d .. ·· J •·ar' ~;r al ' vaıı:ı esın en onuyorc u: • ... 
hi! haıtanı en-el bahriye nezaretine sa. Geminin içinde bir panik başlamak üze 
lerı bi •nrhn hir adamın ihbarile \'eri- reydi Cevat kaptan bunun için hızla ter. 
ara 111~ t(>l~ra~ta: "Tekirdal!ı ile Şarki1y tibat almak lüzumunu duydu. Fakat da
~dıll'n : makıne!'1inin bozulduğu tahmin ha dümene hedefi küçültecek bir dönüş 
~lld ır dü~rnan tahtelbahirinin suyun kertesi \'ermeğe kalmadan deh~ctli bir in. 
~~arete durmakta olduğu., bildirilmi~ filak Peykişevketi yerinden ~arstı .. Nefer 
tlıan~a' telg~arı donanma birinci ku- ler yerlere yuvarlandılar.. Hava manika 
h. ·~ n a · 
·~nlt1a kunııral Şoc:ona havale etmiş, do. sı (2) yerinden fırladı, göğe doğru yüksel 
(j 1'1en rnandanı ela henüz hizmetten di, sonra torpidonun çıkardığı kadar bü
~kl't, v~.~stim ~zerinde bulunan Peyki- yük bir gürültü ile gü\'erteye döndü .. 
ıy~ d urnuncıhamiyet, l\fua\'enetimiL dü'.:tü.. Duman Peykin güvertesinden 

t... ı. estrove 1 · · J k C t k t k d -.:v"et ... · - r erını derhal Marmaraya sryn rr ·en eva ap anın ·uman ası 
• ..._ "11 ı: krc;ac d'"' · d ld 'ek· · :a ver ıgıernırde: uyu u .. 

tıeıerj11~tdağı ile Şarköy ara!'1ında maki- - Bütün toplar .. Salvo ateşi 
d~ıllla k e ~zukluk olduğu ve bu yüzden Peykin tekmil toplan biranda patlama 
bir dil ahılıyctini kaybettiği anla~ılan ğa, torpidonun geldiği istikamete gelişi 
tıı~t 1:nıan tahtelbahiri g._ "ld"""' ı\1 güzel mermi savurmağa başladılar .. Süva-
ne} adasına kad 4 t oru ug:ı, . adr. 
1 ı ~İriio::J ar arama vazıyetın e ri bunu niçin yaptınnıştı? 
lrırrı bu· e arama yapacak olan filotil- Gizlice yakınlarına kadar sokulan tah-
tq\ . nu ele rr • ... • • .d b '\'e . .-.eçırrncge gayret etmesı,, telbahir birincı torpı osunu atmış, unu 

l'>ev~· edılmişti. da Peykin can evine rastlatmı-ı talisiz ;:- \r;~~ ket süvarisi Cevat kaptan (1) destroyeri kazan bölmesi üzerinden ya. 
\ ~l'lıtini b ' ralamıştr .. Süvari tahtelhahirin ikinci 
eq t' astırdıktan az ~onra Pevkh:ev. torpidoc;unu atmac;ma meydan vennemek ta 1nYed · .. -
~ "'burnu en ayrılmış. Kızkulesini, Sa- için onu korkutmağa karar ,·ermiş. bli-
~alaıı ~ud Ahırkapı fenerini. Hayırsız tün toplarını birden ateşlemişti. 

%. r alamış. Marmaraya açıl- Ateş emrinden sonra Ce\'at kaptan ya. 

.\rqlll ranın yerini öğrenmek ic;tedi: 
~dal'tr u"c; rtnıfilotillası, u"ç koldan bı"r"ıbı·r·ın·ın - Yara hangi bölmelerde .. Ne vnziuv . h ~ına k azı at üzerinde Marmara a- yette? 
(tafınd a~lar uzanacak, rota üstünde ve <nevamt \•arY 
alıt~Ibaah·h.aber verilen bozuk dügman (1) Ra1lmn Tınrhirıde Rnrbnrosun ikin-
~ı ırı . • 
li tıa \'arıld nı arayacaktı. Marmara ada. ci siiı'nrisi. Tırrl~n Timnn i.~lrtmcsi t·esait 
._:ıvır 1 ıktan sonra .dönülecek. ::ıncak şrfi rm11Ni nlhnv Crıınt. R.Y. 
"'""' z aıfa .. .. t -·ı tpl< • onuncle, "tanhtıla gidilir-
~trır~r hulu~ulacaktı. 

O}erıer büyük bir dikkat ile de-

(2 > Ma11il.-ıı {lrmilrrirı alf J:nTtlarmdan 

giiı•rrteyr: çıknrılnn .~nrı renkli, madeni 
haı•a menfezleri. ( R. Y. 

------ ~--

Taksimdeki 
güreşler 

yapllmıyacak 
Bugün Taksim stadında yapılacağı ilan 

edilen serbest güreşler yapılmıyacaktır. 

Dünkü yüzme seçmeleri 
Galatasarayh Mahmut yeni bir 

Türkiye rekoru tesis etti 
Bundan evvel Eyüb halk partisi, E -

yüb hava kurumu menfaatine Eyüpte 
yağlı güreşler tertib etmiş ve gazete -
elrle de müteaddid defalar ilan edilmiş
ti. 

Bu defa her iki yerde de serbest gü
reş yapılması muvafık görülmediğinden 

Taksimdekiler geri bırakılmıştır. 

Em·nönU Halkevinin 

Bu güreşlerle 
a!akası yo:<tur 

Eminönü Halkevinden: 
24 Temmuz 938 pazar günü Taksim 

stadyonıunda evimiz namına pehlivan 
güreşleri yapılacağı hakkında duvarlara 
yapıştırılmış afişler görülmüştür. Bu gü 
reşledn e\'imtzle hiçbir alakası bulun
madığı görülen lüzum üzerine ilan olu
nur. . "' . 

Tl' mt 1 ı.n· .ı\ Ji u H lil\IU EYÜP 
lLÇESlXDE~: 

Jlçcrııizin tertip elliği y:ı~lı güreşler mü
naselıctiyle bııgiin Taksim st:ıdyomunda 
y:ıpılncnğı <'n·clce il(ın edilen profesyonel 
S<'rlıc~ı güreşler ~t·ri bırakılrnı~lır. 

Kuruınııııııız rııerıfoalin~ hugiin saat 13 
de Eyıir> orta okul hnlıçcsinılc lıiiyiik yağlı 
güreşla ynpılacaktır. nu ııüreşlerıle Köse 
oğlu OJ'ltı lı:ıkrırıliği ynpucnk, J\oçpınurlı 

lfırtılıinı, ;\Jolla Mehmet, A<lnp:ıııırlı Arif, 
Afyonlu Siiferman iştirak eılrceklir. ayrı
ca Tekirıl:ığlı Hüseyin ''e :'lfültıyim pehli
vnnlar cla,·et erlilrniş ve iştir:ıkleri temin 
rılilnıı~tir. 

42 Yaşında bir sporcu 

~1anşi geçmek istedi 
I.ondra, 23 ('A. A.) - 42 yaşında İn

giliz Veateroft, yilzerek Fransadan ln
giltereye Manş denizini geçmeğe teşeb. 
büs tmiş, fakat skiz saatlik çetin bir mU
cadeleden sonra ve İngiliz sahillerinden 
13 mil mesafede şiddetli dalgalara ve 
rüzgara binaen teşebbüsünü tamamlrya
rnamıştır. 

İstanbul yüzme şampiyonluğu seç _ 
me müsabakalarına dün de Moda de. 
niz hamamındaki yarış sahasında de. 
vam edildi. 

Saat üç buçukta başlayan ve kabil 
olduğu kadar fena idare edilen dün. 
kil karşılaşmalar hakemlerin bilgisiz. 
liklerine ve tarafgirliklerine rağmen 
bir hayli heyecanlı geçti, Galatasara • 
ym genç yüzücüsü .Mahmut da 100 
metre serbestte yeni bir Türkiye re. 
koru tesisine muvaffak oldu. 
Alınan teknik neticeler şunlardır: 

100 METRE SEHBEST 
Galatasaraydan: Vedat, Mahmut, 

Şamil; Beykozdan da: Fuat,' tsken • 
der, Ali ve Vedadın girdiği b

1
u müsa. 

bakada Galatasaraylı Mahmut cidden 
mükemmel bir yüzüş yaparak rakiple. 
rini on beş metre kadar açmıştı. 

Neticede müsabıklar yarışı şu sıra 
ile bitirdiler: 

1 - Mahmut (Galatasaray) 1,2,6 
2 - Vedat (Beykoz) 1,9,3 
3 - Ali (Beykoz) 1,12,-
4 - Fuat (Beykoz) 
5 - Şamil (Galı.tasaray) 
6 - İskender (Beykoz). 
200 METRE KURBACALAMA 

Bu müsabakaya Galatasaraydan: 
Ömer, Oğuz, Semih; Bey kozdan: İs • 

mail, Saffan ve Mümin girdiler. 
1 - İsmail (Beykoz) 3,19,-
2 - Saffan (Beykoz) 3,25,6 
3 - Mekin (Beykoz) 
4 - Semih (Galatasaray) 
5 - Ömer (Galatasaray) 

400 :METRE SERBEST 
Serbest 400 metre yarışa Galata _ 

saraydan yalnız 'Mahmutla Hali}, Be>,". 
kozdan ise: Fikret, !skender, Ali ve 
Bülend girdiler. 

1 - Halil (Galatasaray) 5,39,3 
2 - Mahmut (Galatasaray) 5,39,4 
3 - Bülend (Beykoz) 6.22,2 
4 - !skcnder (Beykoz) 
5 - Fikret (Beykoz) 

Atletizm müsabakaları 
lstanhul birinciliği karşılaşmalarına dün 

Kadıköy stadında d~vam edildi 
İstanbul atletizm şampiyonluğu 1 Du final karşılaşnıalnrıııdan nıan· 

müsabakalarına dün de Kadıköy sta- da, diğer müsabakaların se1:mcleri 
dında. devam edildi. Yapılan koşma· de yapıldı. 
larrn teknik neticeleri şunlardır: 
800 :\IETRB (FlXAL) 

1 - Recep (Güneş) 2,2 
2 - Cemal (Galatasarn.y) 
3 - Ahmet (Gilneş) 

5000 l\fF:TRE (FİXAJ,) 

1 - Serkis (Kasrmpaşa.)'16,57 
2 - Hakkı (Fenerbalı~e) 

3 - Nuri (Beşiktaş). 
SIRIKTu\ ATTı.UlA (FİXAL) 

1 - Halit (Güneş) 2,90 
2 - Münir (Güneş) 
3 - Su eli (Güneş). 

4 X 400 DAYRAI{ 

1 - Güneş takımr 3,36 
2 - Galatasaray takımr. 
Güneş takımı: Görlng, Melih, Re

cep, Ahmet; Galatnsaray takımı: Fa
ruk, · tstepan, Cemal ve Mahmuttan 
mürekkepti. 

Su sporları 
T. S. J(. lstmılıul Röloc~i Sıı Sporları 

Ajanlı{jıntlan: 

1 - 14 • 8. 1!>3S P:ız:ır gfınii Moda Deniz 
kliihiiııiin tfertip ettiği miisahak:ıl:ıra işti· 
r:ık etmek ii7.erc her kliihiin erkeklerden 
kıdemli tek, iki çift~ ,.e dört tek ile ·ba
ynnlıırıl:ın iki çirtc ve dört tek kürekçileri
nin o ~iin y:ırış yerinde hazır bulunınalurı 
tebliğ olunur. 

2 - Ayni giin ynpı!Rcak ol:ın 400 metre 
scrlıcst yiizıne ile ~·C'lken mii•;:ılıak:ılarına 

<hı rlcrıi7.cilC'riıni7.in işlirnkleri temenni o
lunur. 

3 - 24 - 7 • 1!138 Parnr günü llcyko7.da 
y:ıpıl:ıcnk ol:ın kiirck leşYik mlis:ıh:ıknl:ırı
nn s:ılı:ıhleyin sn:ıt 10 cln h:ı~lıınnc:ıklır. 

4 - nu miis:ılınk:ılnrcl:ı lırıkrmlik f'drrck 
ol:ın zevatın muııyyen olan s:ıııtte y:ırın ye
rinde hazır bulunm:ıl:ırı ric:ı olunur. 

Finale kalan sporcular şunlardır: 
100 i\lE'l'UE 

Galatasnraydan Fikret, Haluk, 
Haydarpaşadan Scyvan, Nazmi, Gü
neşten Melih ve Göring. 
50 ~IETfiE 

Galatasaraydan Halük, Fikret, 
KAzım; Güneşten Melih; Haydnrpa· 
şadan Sey\'an. 
400 ~fE'l'RE 

Galatasaraydan Mehmet, GUneş· 

ten Reeep, Jstanbulspordan. 7,are, 
Fenerden Ekrem. 

Oksoor 
; 

Okspor Kurumu tarafından. tertip 
edilen ok müsabakalarının 6 ncısı, 
dün de Okmeydanmda, Kurum kitti
binin nezareti ve eski ok Ustadlarile 
mahir hakemlerin idaresi altında 

yapılmış ve müsabıklar büyük bir 
terakki eseri göstererek ~ok talrdir 
edilmişlerdir. 

l\fö!!abakalara, her zamanki gibi, 
Uzun atışlarla başlanmış, bundan 
sonr:ı da hedef atışları yapılmıştır. 

:Müsabakalara girerek muvaffnkı· 
yet gösteren okçular şunlardır : 

Adnan Evranos, Ahmet Nuyan, 
Tahsin Beyok, Besim Özbek, Cclfıl 

Atak, Hüseyin Dolsu, Necmi Sönmez, 
Mehtl Oksay, Daha GUrses, Or
han Kalay, Süleyman Filiz, Aydın 

Üstündağ. 

6 - Ali (Beykoz) 
Bu yarışın başlangıcında rakipleri. 

ni geride bırakan Mahmut ve Halil 
son elli metreye kadar başabaş yüzdü. 
ler. Sonlarda Halil, arkadaşını biraz 
daha geç~rek birinciliği aldı. 

4X200 BAYRAK 
Galatasaray ve Beykoz takımları 

bu müsabakaya iştirak ettiler. Yarı • 
şın ilk kısmı sarı • siyahlıların rakip. 
!erini bir hayli açmalariyle geçti. Son 
olarak giren Galatasaraylı Halil ara. 
daki mesafeyi bir hayli kapadıysa da 
- gayri kabil olan - galibiyeti temin 
edemedi. 

Bu yarışta Beykoz (Fikret, Bülend, 
Vedat, İsmail) Galatasaray da: (Ve. 
dat. Şamil, Ömer, Halil) den mürek. 
kep takımlarıyla girmişlerdi. Beykoz 
takımının derecesi 11,13,5, Galatasa • 
rayın ise; 11,33,6 dır. 

100 METRE SERBEST 
1 - Osman (Galatasaray) 1,17,4 
2 - Kemal (Galatasaray) 1,17,6 
3 - Serkis (Beykoz) 1,20,4 

100 METRE SIRTÜSTÜ 
1 - Maruf (Beşiktaş 1,42 
2 - Kemal (Beykoz) 1,44 
3 - B. Kemal (Galatasaray) 1,47 
Bu müsabakada hakemler gayet a. 

caip bir karar vermişler ve bu garip 
kararlarının değiştirilmesi daha gü • 
lünç hadiselerin vukuubulmasma se. 
bep olmuştur. 

Mesele şudur: 
Sekiz müsabıkın girdiği bu yarı§ta 

hakemler son maçta Uç kulünrı kon-
trol etmcği tamamiyle unutmuşlardı. 
Bir tesadüf eseri olarak da bu üç klu. 
varların ikinci ve üçüncüsünde yüzen
ler müsabakayı üçüncü ve dördüncü 
vaziyette bitirdiler. 

Fakat tabiidir ki hakemler tarafın. 
dan görülmediler. Yüzlerce seyircinin 
gözü önünde cereyan eden bu hadise 
nihayet hakemler tarafından işitile • 
bildi. 

Derhal toplandılar, bir hayli müba. 
hase ve münakb.şalardan sonra dör. 
düncü olan Gültekini peşinci yaptı. 

lar. Kemali de üçüncü, Zekiyi de dör. 
düncü ilan ediverdiler. 

Bu garip "idare edh·ermek,, usuliy. 
le yapılan bu yarışta üçüncü için ve. 
rilen derecenin ne kadar doğru oldu. 
ğunu kestirmeğe bizce imkan yoktur. 

Genç yüzücüler arasında bir teşvik 
mü~abakasının hakemler tafafından 
böyle garip bir şekilde karara bağlan. 
ması yüzme ve yıldız namzefıcrimizi 
kırabilir. 

4.00 METRE SERBEST 
1 - İbrahim (Beykoz) 6,25 
2 - Recai (Beşiktaş) 6.42,-
3 - M. Kemal (Galat~aray)' 
Bu yarışta da yine hakemler bır 

evvelki kadar gülünç ikinci bir karar 
vermişlerdir ki, o da şudur: 

Birinci gelen lbrahim için tutulan 
kronometre 5,25 gösteriyordu. J.i"'akat 
hakemler bu derecenin yapılamıyaca.. 
ğını düşünerek bu dereceyi 6,25 ola.. 
rak ilan ettiler. 

Bu vaziyet karşısında düşünüyo. 

ruz: 
Acaba kronometreler mi bozuk, 

yoksa hakemler onları kullanmasını 

mı bilmiyorlar? .. 
TÜRK BAYRAK YARIŞI 

1 - Beykoz takımı 4.,40 
2 - Galatasaray takımı 4,40,2 
3 - Beşikta§. 

Son yarış olan Türk bayrakta da 
hem klüp kaptanları hem de ha. 
kem olanlardan bazıları, vazifelerini 
unutarak bir hayli heyecanlı geçen bu 
yarışta kendi arkadaşlarını teşci et. 
mek garabetini de gösterdiler. 

Bir ay kadar evvel hakemler gel • 
mcdiği için yüzme müsabakalarının 
yapılamadığından acı acı şikayet et • 
miştik; dünkü yarışları "idare,, eden 
hakemleri gördükten sonra keşke ge. 
ne hakcmsizlik yüziinden müsabaka. 
lar yapılamasaydı diyoruz. 

O. M_ K. 
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Afetin teklifi Pr. 
kabul 
r.- Baştarafı 1 incide 

bl kitapların bir cins olmasına dik· 
kat edilmesini ileri sUrmliş ve bu 
fikir konferans reisi ve birçok mu· 
rahhaslar tarafından tasvip edilmiş
tir. Fakat bu mühim mesele ile e· 
sasen 6 senedenberl beynelmilel fik
ri teşriki mesai enstitUsU T]leşgul ol
duğu icln enstltUnUn bununla tştlga· 
le devam etmesi muvafık görUlmUş· 
tur. 
Konferansın ilkokul öğretmenle

rine verilen maaşlar me~eıeslne tah
sis ettiği celseye tse Bayan Afet rl· 
ynset etmiştir. 

Türk maarif hayatı 
Muhtelif memleketlerdeki maarif 

hareketleri hakkında açılan umumi 
mUznkere konferansın birkaç celse· 
sini fşgal etmiştir. Bnşmurahhası

mız Bayan Afet bu mUzakereler es
nasında memleketimizdeki maarif 
hareketlerini mufassal bir raporla 
izah etmiştir. 

Bayan Afet bu raporlarında bil
hassa. Uç mUhlm meseleye temas et-

miş, bunlardan ilkini teşkil eden ve 
Tilrklyede ilk tedrisat sahasında tat
bikine başlanan ve dikkate değer 
btr yenilik olan köy eğitmenlerinin 
yetlştlrllmesl, bunların köylerdeki 
~alışmaları hakkındaki izahatı kon
ferans muhitinde bUyUk bir alA.ka u
yandırmıştır. 

Bayan Afet sonra orta tedrisat 
meselesine geçerek memleketimizde 
brta tahsil ihtiyacının son derece 
arttığını, kaydederek maarif vekAle
Umlzln bu sene başlıca mesai
sini yeni mektepler açmağa ve 
'dedtnın 1937-938 yılında ı .. 097 ye 

edildi 
\'armış olduğunu s6ylemlşUr. 

Yilksek tedrisat meselesinde ise 
Profesör Afet BQyUk Şefimiz AtatUr
kUn emirleriyle Doğu, Batı ve Mer
kez olmak Uzere Tilrkiyenln 3 bUyUk 
killtür mıntakasına ayrıldığını, bt· 
rlncl mmtakayı İstanbul Üniversite
si, ikincisini Ankara Üniversitesi 
teşkll ettlğlnl, Şark mıntakası için 
de Van'da teşkil edtıecek üniversi
tenin kültür merkezi olacağını bil
dirmiş, meslek! ve teknik sahalarda· 
ki çalışmaları anlatmıştır. 

Başmurahhasımız raporunun so
n'!nda DUyUk Şefimizin nutuklann
da işaret buyurdukları veçhlle TUrk 
mtut terbiyesinin gayesini evvele· 
mirde rntııettn mlllt varlığını en 
yilksek medeniyet derecesine ulaş

mak ve sonra maarifin yayılması 
ile dUnya sulhunun esaslı şartı olan 
mmetıerln karşılıklı anlaşmasını ko· 
laylaştırmnk olduğunu tebarüz et
tlrmlştlr. 

Dayan Afetin bu izahatı konferans 
mulfltlnde çok derin alAka uyandır
mış ve hararetle alkışlanmıştır. Re
is, Profesr Afete teşckkUr ederek 
Türk maarif hareketlerinin hayret 
uyandıran neticelerini tekrara lU· 

zum görmediğini, bu bUyUk terak
kiye, Türk milletinin maarif saha· 
smdakl inkişafına bizzat Bayan Afe
tin konferansındl\kl huzurunda bu· 
ıunmasınrn ve kendisiyle teşriki ma
sal etmesi ntn pek güzel blr misal teş 
kil etmekte olduğunu söylemiş ve 
kendisini tebrik etmiştir. 

Bnyan Afet bundan sonra bazı de· 
Jegelerln suallerine cevap vermiş
tir. 

HaDDfaks - ıcnırlkseliıl mlY!Dc!lıD<atonaı 
enııemmnyet vernınvcır 

Alman - lngiliz 
münasebetleri 
iyileşecek mi ? 

lngilte_re, Südet Almanları 
meselesi etrafında Çek Hükume
ti nezdinde teşebbüste bulunacak 
Londra. 23 - İngiliz Hariciye nazın 
Halif aks ile Almanyanın Londra elçisi 
Dirksen arasındaki mülakata alakadar. 
!arca ehemmiyet verilmektcldir. Elçinin 
bu ziyareti İngiliz cfkan umumiyesin
tie nikbin bir hava yaratmıştır. Gaze

telerden bazılan, bu hadiseden, Alınan 
- İngiliz münasebetlerinin esaslı bir 
tarzda iyilc§eceğini istihra~ ediyorlar. 

Enternasyonal vaziyeti tahlil eden 
"ivning Standard,, gazetesi nikbinlik 
C(iıtermekte ve Almanyanın aldığı iti· 
&ili vaziyetin cevaıbsız kalamıyacağıru 
yazarak bütün İngiliz milletinin Al • 
manya ile iyi münasebetler temenni et
tiğini kaydeylemektedir. 

Elçi, Bitlere maltlmat vere· 
cek mi? 

Berlln, 23 (A.A.) - Londradaki 
Alman sefiri Fon Dirksen'ln bugün 
Berlin'e gelmesi beklenilmektedir. Ha. 
reketinden ewel Londrada Bay Çem • 
berlayn ile yapmıe olduğu görü§Jlleler 
hakkında B. Hitlere malümat vermek 
ti.zere Berhtisgadcn'e gidip gitmiyece. 
ği maınm değildir. 

Berlinde B. Dirksen'in İngiliz Baş. 
vekilini ziyareti hak'tcında yürütülen 
fataziyeler hayal mahsulü bulunduğu, 

ıefiıin mezunen hareketinden evvel 
böyle bir ziyarette bulunmasının nor. 
mal olduğu söylenmektedir. 

Resmi mahf illn bf r mUmessilf, aşa.. 
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Sefirin lngiliz Başvekilini ziyaret 
etmesinin yol açmış olduğu mütalea. 
lar, herhalde Garb efkftrıumumiyesin. 
de muallak meselelerin müslihane bir 
surette halli için bir hfuınUniyet mev. 
cut olduğunu göstermektedir. Sildet 
AJmanlarına gelince, bu hususta ma • 

attecssüf bu mütalea ve tahminler 
kadar ileri gidilmi§ değildir. 

Alman ajansımn bir tavzihi 
Berlin, 23 (A.A.) - Halifaks - Dirk

sen mülakatı hakkında Alman D. N. 
B. Ajansı salahiyettar mahafilden aldı· 
ğı maHhnata istinaden yaptığı bir tav. 
zihde diyor ki: 

''Mezunen memleketine gelmekte o
lan Almıın elçisini, İngiliz 1>Ct§vekili 
Çer.ıberlSyn, iki memleket münaseba
tı hakkında görüşmek üzere nezdine 
davet etmiştir. 

Bı.ı mülakat esnasında Alman büyük 
elçisJ, Frağdan gelen haberlere naza • 
ran Çekoslovakya hükumetinin hiç de 
Sudet metalibatına kaI'§t uysal bir hattı 
hareket ittihazına mütemayil bulunma· 
dığı hususuna İngiliz hükumetinin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Çemberlayn, Büyük Britanya hüku. 
metinin Çekoslovakya nezdinde teşeb
bliste bulunacağını beyan eylemiştir. 

Ne Almanlar, ne ide İngilizler tara
fından hiçbir teklif yapılmadığı gibi her 
ha'1gi müsbet bir telkinde de bulunul
mamıştır. ,, 

Hod1.a, Südet Almanlarile 
.konuştu 
Prag 23 - Çekoslovakya başvekili 

Hodza, bu sabah İngiliz crta elçisini 
kabul ederek ekalliyetler meselesi hak· 
kında görüşmüştür. 

Başvekil, bundan sonra, Südet Al. 
manian heyeti, ile ileri'deki müzakere. 
lerin ne tarzda yapılacağı üzerinde ko
nuşmuştur. 

Sudet Almanları erkanı, Alman spor 
§enliklerinde bulunmak üzere Almanya 
ya gideceklerinden önümüzdeki hafta 
heyet ile hükiimetin temasta buluna • 

Almanya ile 
ticaret 

anlaşması 
Yarın imzalanması 
kvvetle muhtemel ] 
Berlin, 23 - Anadolu Ajansı husu. 

si muhabiri bildiriyor: Menemenci. 
oğlu heyetinin müzakereleri her gün 
geç vakitlere kadar devam etmek. 
tedir. Görüşmelerin inkişafına naza.. 
ran Türk • Alman ticaret anlaşması. 
nm bugün intaç edilerek Pazartesi gü. 
nü imzalanması kuvvetle muhtemel • 
dir. 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

lzmlrde talebe kamp· 
hırını teftiş etti 
Izmir, 23 (Hususi) - l\tareşal 

Fevzi Çakmak şerefine dün ak-
şam Güzelyer adı verilen Ya. 
manlar eteğindeki gazinoda bir ziya. 
f et verilnıiştir. Mareşal bu sabah 
"Bayraklı,, vapuriyle körfezde bir ge.. 
zinti yapmış, sonra otomobille Çeşme. 
ye gidip ak§am dönmüştür. Gece be. 
tediye tarafından eerefine bir ziyafet 
verilmiştir. 

Mareşal yann Bomovada askert kamp 
ta bulunan lise talebelerini de teftiş ede. 
cektir. 

Ioglllz - Fransız 

Askeri 
müzak~releri 

lngiliz Harbiye Nazırı 
bugün Loodraya 

dönüyor · 
Paris, 23 (A.A.) - Amiensde Fransız 

başkumandanlık genelkurmay reisi gene 
ral Garnelin ile mülakatta bulunmuş o
lan İngiliz harbiye nazın Hore Belisha 
bugün Parise gelmıştir. Yarın tayyare 
ile Londraya hareket edecektir. 

Yahudiler 
Viyanadakl Alman 

evlerinde · 

Oturamıyacak 
Viyana, 23 (A.A.) - Burada Yahudi 

aleyhtarı tahrikat yeniden alevlenmiştir. 
lkinci daire mıntakasmdaki bütün ya
hudi mağazalanmn camekanlarına teh. 
dit edici k~tlar yapıştırılmıştır. 
Devamlı şayialara göre, yakında neş.. 

redilecek bir emirname, her aryen kira
oya ayni binada oturan yahudi kiracı
ların derhal evden kapı dışarı edilmesi 
ni talep eylemek hakkını verecektir. 

Mısır Başvekili 
16glllz Hariciye 
Nazırlle görüştü 

Londra, 23 (A.A.) - l\!ısır başvekili 
11ahmut pa§a bu sabah, İngiliz hariciye 
nazın Lord llalifaks ile mülakatta bulun 
muştur. 

l\1ülfıkat 45 dakika sümıüş Silvey§ mm 
takasında lngiliz kışlaları yapılması me
selesi görüşülmüştür. 

Her iki tarafın bu mülakat neticesin
den memnun kaldıkları beyan olunmakta 
dır. 

bilmeleri pek muhtemel değildir. 
Alman spor şneliklerinde Sudet reisi 

Henlayn'ın bir nutuk söyliyeceği haber 
verilmektdir • 

Polonyah ekalliyetler ne is
tiyorlar? 

Başvkil ile yakın alakası bilinen, 
''Slovenski., gazetesine göre, Polon • 
yalı ekalliyetler tarafından başvekile 
verilen sekiz maddelik muhtıra muhte. 
viyatının büyük bir kısmını is'afa Çe
koslovak hükfimeti muvafakat etmşitir. 

Bunlar arasında mektepler, ekseriye
ti, Polonyalı olan mıntaka demiryolu 
idarelerine iki lisan kullanılması gibi 
mühim m~ıelelerde vardır. 

24TMMUZ-ı~ 

'Afrika siyahileri. 
müstakil Cumhuriyeti 

· 26 Temmuzda kuruluşunun 

qıl dönümünü kutLagor 

Libcria cıtmTmrreisi 

Şimali Amerikada esaret varken azad 
edilen siyahiler tarafından Afrika!da, 
§imali Amerikanın himayesi altında 

26 Temmuz 1847 de müstakil bir cüm· 
huriyet kurulmuştu. Afrikanın garp 
sahilinde, Atlantik denizi üzerindeki bu 
ufacık siyahiler memleketinin adı Li. 
beriadır. Tamamen Amerikada yetiı

miş, tahsil görmüş siyahiler tarafınıdan 
idare edilen bu memleketin 26 Tem
muzda istiklalinin senei d .. niyesini o 
ırkın pek hoşlandığı bir debdebe ve 
renk zenginliği içinde kutlulamağa ha
zırlanıyor. 

Afrikanın bu kısnu, bir çok tabii 
zenginlı1dere maftktir. Onun için Li· 
beria kendi yağiyle kavrulmakta, baş. 
ka memleketlere muhtaç olmamaktadır. 
Liberiada bütün hükOmet işleri ve 
memleketin bankası Amerikadan oraya 
giden siyahiler t<!rafından idare olunu
yor. 

Oranın asıl yerlileri lir zamanlar A
merikalılara esirlik etmiş olan siyahil!r 
tarafından istismar ediliyorlar. Orada 
yekfinu yirmi beş bini geçmiyen müte
meddin siyahiler iki milyon kadar yer
linin mukatldcratına hakimdirler. 

Liberianın 900 kişilik bir ordusu 
vardır. Liberia askerleri, İngilizlerden 
kullanılnuş olarak satın alınan İngifü 

müstemleke askeri üniformasını giyi. 
yorlar. Hiç harp etmedikleri halde za
bitlerinin çoğunun göğsünü dizi dizi 
nişanlar süslemektedir. Liberia cumhur 
reisi de resmi günlerde bir mareşal gibi 
giyinir ve kılıç taşır. Liberianın hüku -
met merkezi Monrovia, on bin kişilik 
nüfusu olan çok şirin bir şehirJir. Me
surado nehri üzerinde olan bu ufacık 
şehir, şehirden ziyade sayf:yeye ben-
zer.. ı 

Evler hep bahçe içirıde şık l:::~klcrdir. 
Orada hayat eğlenceli olmasına rağ

men pek ucu!dur. Monroviada kadın
lann bir kısmı süslü gezerken, bir kıs-

Hatayı ilhak 
edecekmişiz! 

-- llaştaralı 1 incide 
de Hataya dair bır Bcyrut tclgrafınx:l 
sonunda Suriyenin bazı mahf ellerindeki 
kanaatın şöyle olduğunu bildiriyor: 

''Türkiyenin, Fransarun zayıf vazi
yetinden istifade ederek tngilterenin 
himayesi altında Antakya, Cezire, ve 
Halebi ilhak etmek teşebbüsünde bu-

Fransa ile Hatay davası ilzerinde 

Kayit mamelesi 
Antakya, 23 (A.A.) - Anadolu A.. 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

'(as kert ı1nif ormalısıdti} 
ı:. .d • • t dol•I" , 

mı Ci. eta çıplak bir vazıyet e ,, ur 
Liberia da gayet vasi kauçuk ağ~~ 
manian vardır. Bunlar Arnerı ti " 
Fircstcne otomobil lastikleri şir1'C 
rafından idare olunuyor. dit~ 

Morovia, o kadar şirin bir yer ftf• 
oraya her sene binlerce Am~ 
Jzmir'de 

Yeni otobüs18r 
getirildi ·ıılll }. 

İzmir, (Hususi) - Bel td 
·sı 

manyaya sipariş cltiJi traınbü .., 
dördü, Alman bandıralı Acha.ıı ';,u'1e' 
gelı:ıiştlr. Şatlara a:man tf1llll Jı ıı 
gtimrilk muamelesi ikmal edilir c ~-t 

bil' 
çıkarılacak ve derhal senislt"re f'JI" 

("\klır. n rkaç gi\ ~ kadar iki trt'' 
ı;rt 

on beıı glln zarfında da diğer d ti ,~ 
büs gelccok, bclcdiyo ha' 1~ .. • 

0 

bn daha Uave edilmiş olacnl•tır. I'' 1 

Yeni tramblisler iki kn.ı·'· \'" ıı~rııf1 • 
rahattır. Dlğ<>rlerind"n dana Jtll prcıı 

'fr .JI 
dır. On trambUs tamamlanınca. ~ıı il" 

• ·ni " BaıJmahane - Konak servisJerı / 
lcdlye otobl!slrrl ynpacaktır~e' 

lkmuıe ka .an tsıe 
lere ko :ayhk 

ErııinönO lı:ılke\"ındı•n: , 1~ 1 ",,,, ' Ortaokul \'C 11!.clcrdı· ılmılc ' g: S 
be.) İ yelİşlİl'lllek iiıcrc 8 ı.ı{;ııslO' rırl 
hinılı•n ıtibıırt·rı e\'lıni1ılc ııçılıırııı. ~111' 1 

• . bl 1 .. • . r· ık \·r _.ı 
~ısı. \·o 011. rıyn7.IY«'. 11 . ,ır• 

h l"j~I , tnrlh, ro~rnr~·n vr yurt ı ,. 1111 rıı 
lrnrslnrınrfn ~nlı~mıık ic:tiyrn llj!r~~rtıııt' 
koclnşloro ilıtiy:ıç \'ıırılır. S<'rıııtı ı;r 1' 

ıııııı 
istlyt•nlerin :rn tf!ınnıu1 9:111 ıor t•' 
hcrı;ıün s::ınl 10 cl:ın 12 yr knıııır 

1 
r.ır 

birinci okul haşll~r<'lrnrnli~iıı<' rıı 

'"' '''" "'"~"--~ 
'-------------' 

Casus,.. 
CevalhıDırc.,"~~ 

Abdülhamid zamanınd• oıd' 
Hmça,k ihtilal komıtctııııl" I' 
111 tcer.bbüsll nasıl ort•,.. 

ve .. .Al 
jf&'r. •. 

Abdülhamidin casusu cevo;eJİ~ 
ihtilal teşebbüsünü biitütı 1' 
ortaya çıkardığı halde nedetf 

ktlm oldu?. tDrJ" 
Yirmiye yakın ki§inin id~ ~ 
bet kürek, sürgün cezaıarıle ~ ~ 
nlmalanna sebeb olan bu )' rF' 
hin en heyeca~h ihtiUll 
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HABEH'de okuyacaksınız· 
~ ........... .- -

Kayıt muamelesi dün her tarafta 
normal bir eekilde cereyan etmiş ve 
her büroda iki yUzden fazla müntehap 
kaydedilmiştir. Hiçbir hadise vuku. ' 
bulmamı§tır. 

Tilrk dostu bir gazete 
Antakya, 23 (A.A.) - Anadolu A. 

jansınm hususi muhabiri bildiriyor: 

OPERA TÖR ""' 

Dr. Halit Ziya Koil~ 

Türk dostluğu taraftarı olarak 
Şamda çıkan "Eddifaa,, gazetesi, Tür. 
kiye lehindeki neşriyatı dolayısiyle 

bir ay müddetle tatil edilmişti. Bu ta. 
til müddetinden sonra "Eddifaa'', da. 
ha büyUk hacimde olarak yeniden in. 
tişara ba§lamıştır. 

Tıp Fakültesi ikinci ~ ..J• 
Klinlgi Doçenti >Y"., 

tstlklal Caddesi Elh~ııtJ"~ 
tımanı No.: 1 (Sakarya _..JıJll fi" 
Muayene 8alltleri: PaZD'~' 

da hergt'ln 3t.ıat 15 - 19 - ~ 
TP1rfrm • ,,.ı; .. Q,q ıJll" ,.ı 

.... ...ilfll' 



..____:_4 TM MUZ - l 938 

Anne. 
c ' 
Utrıar4e.,· k 

&İbi b . • 1 a şamı gene her akşam1d 
enı bekled · d ~ · · · &olı:ctcr . . ın cgıl mı? Ufka sıyah 

tı:n ak ınınce, gene bazı geç kaldı· 
lllzıcen t~rnl~r gibi meraklandın.. Dü
lellii ınbır felaket içerisinde düğüm-

. Beni b' 
"trnı· ır otomobilin altında can 
lı ıı b ş veya bir hastahanenin ilaç ko

ır ko . 
~ııd şcsınde vücudu sargılar içc-

e Yatar ·· a·· ttnın gor un. Gözlerin, pence· 
dtlnıc canııarında, sokağın karanlığını 

l( ge Çalıştı. 
apının 'J" 

llıGte zı ı her akşamki ince ve 
b tnadi b' . 
ır tlin . ır §ekılde idegil de, yabancı 

Otcrkc tn~tcmadi israriyle kesik kesik 
rı. n kımb'J' 
"4t hızı, . . 1 ır merdivenleri ne ka-
S<lk ıst ındın. Seni çok üzdüm, sana 
lıtt ile ;ap verdim değil mi anne? Fa
lalihıiz apayını ... Oglun çok hasta, çok 
tatt1,, anne .. Kapıyı ve müvezzin u-

.,ı teı.. f 
alarnadı::.ra 1 hızla açtın: ıır.akbuzu 
"~na an şu satırları okudun: 

~>'tıld • haber vermeden lstanbuldan 
ıgını .. 

ta don· ıçın beni affet, iki gün son-
tıııt . ., uyorum. Tafsilat postada .. Fa· 

ı ı. !te gen 
'at bir e meraktan kurtulmamış, fa-
ı.. Par,.,, m·· 'h . 
""'ılit :ru usterı tın.. Hem lr.1 
de ı verm k tcgirn .. : , hem de sana tevdi e-
bıı ltıekt ınuhım vazifeyi anlatmak için" 
dc>'iıtı Ubu Yazıyorum. Gene tekrar e-
h anne ·1 

Ct '>'akitk· ' ~~ un çok mustarip.. O 
Uıtund 1 gıbı gene elemlerini dizinin 
ta>'ara~ ağlayarak, gözyaşlariyle yı
~t l:cn unutacak ve şifa bulacak, fa· 
•aııa ele e Ufacık evimize gelebilmem, 
tıı.ı ll\lerimi .. 
L.~rı...... . gozyaşlarımın, hıçkı-
1<1! "•<Jn ır · · Ilı~..... • :rerısınde bog·uıarak anlata. . .. iç' 
gııtı İ!i ın bu mektubumla rica etti -
~nn çabuk yap ve bana yaz. 

tı~,_ e, senden . t d. - . . .. 1 . k 
"'l, dü . ıs e ıgımı goz erın a-

tiplllaz!Unrncden, tereddüt etmeden 
llıe . an ben' b' d h .. b ısın. 0 _ı ır a a yanında gore· 
cnııclll Yakıt İstanbul bana bir ce-

Ylll\ lllur :s · . . 
arın b· · en tesellı ve şıfayı uzun 

t?ıa'- ıt · ~ ıt ıhti ınıyen kıvrımlarında ara -
bir ~~tında kalır; kıyıdan ilham a-

tıtı l.ı.nze • 'b' • 
u~U"t vı gı ı en vahşı kartalla-

Ço :ı Ugu 
1 

ttklcnd· . tepelerle, binlerce yılanın 
ılt ıgı 

• duru uçurumlar arasında ldola-
~ rutll. 

lq cam 
bcrabc Çok Bade anne.. Bu mektup-

t~İ'llrulll r saı1a ufacık bir paket gönde-
tııh · Onu . • 
la tı Yİiı(i··· aç .. Jçınde Muallanın 
'il at dortt gu var. Onu cumartesi günü 

~tlıı:tı .• ~ Parmağımdan"" çıkardım, 
g•bı ayaıı·n·ı k lb' d .. k .. - .. · a ım en so tugum 

/\rtık 
:lle? 0 '>'a.~ı~eni anlıyorsun değil mi, 
trc,. YUıügü .. .. k M • c "ek, 

0 
goturece , uallaya 

t~rı ndan yu·· "ğ" .. . .. 
tı, zu umu gen ıstıye -

~i. ,, çın ....... , 
"~~..... "'1• Ah · ~ "!alt, anı ışte anne ..• Bu sebebi 
""layatnaz atınak çok güç .. Onu kimse 
'lt;-3 .• Be . 
d 'l'I hi . nun hasta ruhumu tanı-

.,,. ç kıınse B h . . b'· 1 1 t ·~ıçill . · u ru nıçın oy e o • 
~~ı. is., ıtaat kadar tatlı geçecek öm-
ty .ran k d 

\c ~'ttı:ıc t . a ar acılaşt1rdrm?. Niçin 

ııe~1Yorufll ~~~e.n baykuşu oradan sö-
tases· ıcın kafa tasım bir cin-

.\% l gibi?. 
1'ı.· c, be 
1 '!tceı.i n derdimi sade sana anla-
tgl) " tn }{" .. 

da ıtı;?, En ~çuklüğümü hatırlarsın 
'e..,İnç d-- guzel oyuncağın karşısın 

• ıu ınavi gözlerle bir daki· 

Faruktan anncs ne 
ka bekledikten sonra onu asabi kahka
halar arasında ayakları altında çiğne
yen, sonra yüzünü yumuk elleri arasın
da saklıyarak, ta ciğerlerinden gelen 
hıçkırıklarla bu odanın bir köşesinde 

s3atlerce ağlayan hırçın çocuğunu u· 
nutmadın .. işte ben hala o çocuğum .• 
O vakit en kıymetli oyuncaklarımı se
bepsiz kırıyordum. 

Bugün de başka~ı için bir hiç teliikki 
edilecek sebeplerle ... 

Seneler beni ıdeğiştirıreden geçtiler. 
Hayatı siyahlıklara doğru sürükliyen 
nefret ve arzudan kaçtım. Hayatı anla
dığımı sanmıştım: Kaviler nankördü: 
ıstırap aciz ve zavallıların arkasında 

dolaşıyor, her akşam yeni hissedilmiş 

bir ihanet şüphesi altında vefasız sev
gilisini bekleyen bir genç ıstırabiyle 

inliyor:ium. Bazan göz yaşımı silecek 
bir el tahayyül ettiğim dakikalar oldu. 
Fakat hasta sinirlerim bu tahayyülü or· 
ta yerinden keser ve bana: ''Faruk, 
derdi. insan bir çıraktır. Ustası ıstırap .. 
Eziyet çekmek yaşayanlara mutlaka 
lcizım .. Nebatlar yet:şmek için nasıl su
ya muhtaçsa, insan lda göz yaşına muh
taç .. Bütün güzel dediğimiz şeylerde 

gizli bir hıçkırık var.. Uykusuzluk, 
hastalık, melalle d~lu uzun geceler ge
çirmiyenler, göklerin ahenginden. gc· 
celerin sükutundan, ıdalgaların sesinden 
ne anlarlar?.,, 

Anne, senin karşında bile muzaffer 
bir kumandan vakariyle yüksek göklere 
bakan başım, yalnız Mualtanın önünde 
bir çocuk gibi eğildi. Onu sen de se
verdin anne .. Ben kudretsiz bir çocuk
muşum demek .. Her okşayan riyaya al
danıyordum. Mualla beni bakışlariyle, 

güzelliğiyle, tenasübiyle hüyülemedi . 

O beni sözleriyle, şefkatiyle, tebes· 
sümleriyle, insanlara yüksekten bakan 
gururiyle esir etti. Tevazuun karşısınd;ı 
gergin bir yaydan fırlayan ok kesilen 
ben. sinirlerim, tozlanmış kemanların 

ölü telleri gibi gevşediler .. 
Anne, Mualla etrafındakileri okşa -

mak, teselli etmek için yaratılmış bir 
mahlfıktu. Onun şefkati bcııi bile aldat
tı. Şimdi hatamı anlıyorum .. Orada ö
tekiler gibi, biitün kadınlar gibi zalim 
ve merhametsiz ... 

Ondan niçin böyle hümıetsiz bahse
diyorum? Fakat bu kelimeleri kullan • 
makta haksız değilim anne.. Dinle ve 
hak ver: 
Muallanıı:ı bir kedisi vardı. Siyah, hiç 
bir yerinde beyazı olmıyan simsiyah, 
zayıf bir kedi.. Onu Mualla kimbilir 
nereden buldu. Fakat kalbinde öy
le derin bir şefkat ihtirası vardı ki bu 
manasız mahlfıka bile kıskanç bir sev
ği ayırdı. Ben biraz da Muallayı bunun 
için severdim .. Ben de o kedi gihi yal
nız kimsesiz, manasız bir rnahluktum .. 

Onu Muallayı her görmeğe gidişim
de görürdüm .. Sakin, sessiz bir mahllık· 
tu. Beni görünce sırtını kabartır, göl
ler kadar derin yeşil gözlerini açar, 

Muzaffer Esen 
ince, mustarip bir şikayet sesi çıkanr, 
sonra gider, odanın bir köşesine büzü
lür, gözlerini bize dikerdi. Bazan Mu
allanın şef!;at ve nevaziş tlolu bakıştan 
bu simsiyah kedinin ruhuna döküldüğü 
vakit, o gözlerde, neş'e, sevinç can::ı

nrrdı. 

Belliki bu hayvan mustaripti ve ıstı· 
rabının sebebi belki bendim Çünkü 
Muallanın ona hasrettiği şefkatten bir 
parçasını çalmıştım. O, bunu hissedi -
yor, minimini kalbinde bu ıstırabı yaşa
tıyordu. Ben ilk defa canlı bir mahlCıka 
fenalık edebilmekle beşeri ihtirasımı 

tatmin etmiştim .• 
Sonra bu kedi, bu 6iyah kedi hasta

landı. Artık beni her karşılayışında 

sırtını kabartmıyor, boynunu uzatıyor, 
hasta ciğerlerintlen gelen kesik bir ne
fesle öksürüyordu. Mualla onu böyle 
hasta, yaralı gördükçe içleniyor, ağlı
yor, kedisinin siyah başını gözyaşlarile 
yıkıyordu ve kedi, bu dakikalarda mem 
nun bir istirahntle keooisini sevgilisin
den ayıracak ölümü sükunetle bekliycr 
gibiydi. Artık Muallanın kendisine 
verdiği sevgi sadakasiyle iktifa etme

ğe alışmıştı. 

Bir gün, karların yağdığı, göklerin 
kapandığı, serçelerin aç kar:iığı soğuk 
bir günde siyah kedi öldü. Bu ölüye 
beraber ağladık. Saatlerce, günlerce, 
haftalarca ağladık. Ölen kedinin hatı
rası aramızt:iaki aşkı düğümliyen bir 
bağ oldu. Artık kurtulmuştum .. Mual
layı her gün ölen kedisini düşünür gör· 
dükçe şefkate, ebedi sevgiye inanıyor
dum. 

Cumartesi günü. Muallanın evine 
gittim anne .. Kapıyı kendisi açtı. Göz
lerinde tatlı bir sevinç dolaşıyordu. El
lerini biri birine çarptı ve: 

- Faruk, sana bir sUrprizim var .. 
dedi. 

Sonra bir kelime bile söylemeden 
hızlı hızlı merdivenleri çıktı. Ben de 

arkasından. 

Odada Muallanın bana hazırla~ığt 

sürprizi gördüm: Bu beyaz, sevimli bir 
kedi yavrusu idi. Bir koltuktan ötekine 
koşuyor, ayakları altındaki bir iplik 
yumağiyle binbir çeşit maskaralıklar 

yapıyordu. 

Mualla sevinçle : 

- Nasıl Faruk, dedi, kedim çok gü
zel değil mi?. Onu her halde sen de se· 
veceksin .... 

Cevap vermedim. Sonra sözü eski 
hatıralarda dolaştırarak ölen kedisin
.den bahsettim. 

Mualla o vakit dudaklarını büzdü 
ve: 

- Onu unuttum artık .. dedi. 
O da unutuyormuş .. Kiınbilir, belki 

bir gün benden de bahsclunurken ge
ne ıdudaklarını büzecek ve: 

- Onu unuttum artık! diyecekti .. 
Bu düşünce beni çıldırttı.Bir deli gi

bi oradan fırladım .. istanbuldan ayrıl
dım. Ve şimdi bu sakin şehirde her şe· 
yin bitmesini, yüzüğümün geri gelme
sini bekliyorum .. 

Ondan sonra gene evimize dönecek, 
dizinin dibinde büzülecek, beraber a
kacak göz yaşlarımızdan dertlerime şi
fa bekliyeceğim. 

~.::: ... w: ...... ::::::r.:••• :aı::ı:: .. ı .. :n::ı 

~~ l>r. irfan Kayra P. 

Lüzumlu Telefonlar 

24 TEM::O.tUZ - 193& PAZAR 
Hicri: 1357- Cemazı~clevvel: 26 
••""1• ....... 

4,48 l!l,33 
YU.11 ..... aıı Otı. lktndı Al<p,. •auı r,.ou 

2,59 12,20 16,18 19,33 21,28 2,41 

Yangın: 
lsroııhııl lcln: 24222, Beyoğlu için: •41H4, Kndık~y 1(-Jn: 60020, OskOıla: 

lcln: fi0Ci25. 
\eşılköy, llokırköy, Bebek, J'arnh)n, Bıı)ııl.tlcıe,fcncrhnlıce, Kandilli, Eren. 

köy, Karını, Huylıkndo, ile) lıcJi, Uurgıız, Kınnlı, !çın: Telefon rouhalıere ıneıııu. 
runa yanııın eter '?k kllfidir • 

Hnnıi ll!alyest: 22711 
Ocnız 4 .. 36 •• :.!O 
Heyuzıt kulesı: 21!196. Galata yııngın kulesi: 40060. 
Sıhhi inıdnd: H9!ll:I. Müılllciuıııuıııtlik: 22290. Emnl)·eı mOdOrH\ğO: 243R2. 
Elcklrik !)ırketı: Uc)o~tıı: 44801 • lstnnbul: :.!4378. 
Sulnr: ldııresi: Beyoğlu: 44 783. Beşik ta~: 40938. Clbııll: 2022:.!. Nuruoı;ına. 

niye: 21708. t'skiJdar. Kadıköy: 60773. 
lluvugnzl: lsıonhul. 4!1371:1. Knrlıköy: 60790. Beyo~lu: 44642. 

T al?sİ Otomobili istemek için 
Ueyoğlu ciheti: 490lU. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Dcnizyolları 
lstuııııuı acenteliği: 22740. Karakı>y: 42362. 
Pozorlcsi Toplıııııeden lli,30 l\ludan)ıı, 20 Bandırma 
~nlı Tophaneden 9,30 lzmit, Jli,30 Mudanya, 19 Karablga, 20 Bandınnıı, Gn

l::ıtadnn 12 Knr:ıdenıı, Sirkecıden 10 Mersin. 
<.:arşamba Tophııneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva • 

lı k, l 8 Bıırtın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 

12, Karadeniz, 
Cumartesi Tophaneden 14, l\ludanys, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

18, Bartın 
Pazar Tophaneden 9, Jmroz, 90,30 lzmlt, Galatadan 8,30 l\ludanyıı, 10,SO iz. 

mir SOr, 12, Karadeniz, 22,20 l\Iudonya, 

Müzeler 
Ayasofya, Roma • Hizan~. Yunıın eserleri ve Cfnlll K15şk, Asker! Mnze ve 

ııarnıçlnr, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhht Milzc: 
(Bu milzelcr hergiln saot 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Tilrk ve tsııım eserleri müzesi: Pazartesiden başka hergfin saat 10 dıın 16 Y• 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar nçıktır. 
Topknpı l\1ilzesl: Hergün sanı 13 den 16 ya kadar ocıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vııpurlan: Cumartesi günleri 13 de Rösteneeye; Salı gtlnlerl 18 de 

Pire, Ueyrut, 1 kendcriye. 
ltalyan vapurları: C•ıma gOnlerl saat 10 da Pire, Brendlzl, \'enedlk, l'rlyesıe. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MüdfirlüğO Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 <'le kalkar ve Avnıpadan seleni 

saat 7,25 tc Sirkeciye mU\·asalot eder. 
Konvansiyonel 20,30 dıı knlkıır, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hersün saat 8,50 de hareket eder, 19,SS de gelir, 

Anadolu hattı 
Hergun tı:ırekct eden şimendiferler: 
Sanı 1:1 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Dlynrbnkır ve Samsun, 15,30 da 

Hski:)clıır, 10,10 da Ankara ekspresi, W de Adapn:rnrı. 
Hu trenlerden saat 9 do hareket eden Anknrn muhtcllll Pazartesi, Çnrşamba 

ve Cuma guıılcri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 
MHNAKASA l~l'l\1LARI: s 
Ilorno\ :ı hclcdiyesi için 6 adet otobüs salın almncnktır. Muhammen be

dı-lleri 21600 lmı ol:ın otobüslerin satın nlınınnsı i~I kapalı zorr uı;ulile 29 temmuz 
cuma ~uııii s:ıot 16 da Bornova belediye dal resinde l'npılacnktır. 
GE~EN SENE arn;IJN NE OLDU? 

• G:ızı-tı-miz muh:ırrirlerinden Ahmet Ekrem öldil. 
• Şilcpçilığiıı tcşkılfıllaııdırılmasın:ı ka.rar \•erildi. 

lstanbul Radyosu 

Sant 12,30: plakla Türk musikisi. 
12,50: Havadis. 13,05: Plakla Türk mu
sikisi. 13,30: Muhtelif plak neşriyatı. 14 
Son. 

Saat 18,30: hnfif milzik: Tcpebaşı be
lediye bahçesinden naklen. 18,50: Kon
ferans. 19,20: Nezihe Uyar ve arkadaş. 
!arı tarafında nTUrk musikisi. (Uşak 

Hüzzam ve halk lürkUsil). 20: Grcnviç 
rasathanesinden naklen saat ayan. Ke
man konseri: Konservatuvar profesör
lerinden Ali SC'zin viyolonist. 

20,40: Hava raporu. 20,43: Ömer Riza 
Doğrul tarafından arnbca söylev. 21: 
saat ayan, orkestra. 21,30: Klasik Türk 
musikisi: Nuri Halil ve arkadaşları tn
rafmdnn Tahir buselik fnsh. 22,10: Mü
zik varyete: Tepe başı belediye bahçe -
sinden naklen. 22,50: Son haberler ve 
trtesi gUnUn programı. 23: Saat ayan. 
Son. 

-~~~~~~~~~~~-----
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Yazan; Dr. R. ADASAL 

C.-- Ba~l2raf ı 5 incide 
vac bilo cinsiyet fırtınalarını yatıştıran 
fılc.mı;ıUmul bir kanun olmaktan çok u -
zaktır; buna bağlanan kaıuınpcrest in -

sanlcırda da arasını cinsi ihtilallere ve 
hastalıklara şahit oluyoruz. 

Şu anda Anadolunun uzak kazaların
dan birinde içtimai zaruretler dolnyısile 

henllz evlencmiyen bir genç tasavvur o • 

diyor ve sicillini do araştırıp çok vazife
§inas, dürüst, merhametli ve dost delisi 

!.i: Röntken Mütehassısı Hı.--....... ---------ı H Holivudda yaşamış kadar olmak ' ;. 
"' g Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 •• tiyor musunuz?. 

Ü ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- İi Holivuda giden ilk Türk gazetecı 
~~ conker sokakta Aslaner apartıman U Turan Aziz Beler'in "Yıldızlar_A-ı 
:: No. 8-10 !f rasında,, kitabını okuyunuz. .. .. . ............................. ..,._,, .... ... ............................. -·---·--··-··ı·· ..... ·- ı .... _ ...................................................... .. 

. t;mı:~ınıınııımıımıııınııııııımııınııı~ıı~~ııwıınııınııınııınııınııımıııııııımmımıımıımııım~mııııııııııımmıı mıınıı~nımı 1ıııımı ~mııınıııınımı' 
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bir memleket çocuğu olduğunu da öğre

niyorum. Günün birinde ve ancak karan

lığın şahid olabileceği bir anda kendi e
vinde serbest bir kadınla birkaç saat 

göril§tüğünü ve herkesin ağzında bu h!

disenin bir dedikodu mevzuu teşkil etti
ğini de anlıyorum. Başkalarmm en gizli 

hususiyetleriyle alakadar olacak kadar 

gözcülilk eden bu cemiyet bekçilerine 
sorarsanız, bu memleket çocuğu belki 
do nhlıiksız srfatiyle etiketlenir; fakat 
cinsiyeti ahlak mc>fhumlanndan ayıran 

benim gibi bir ruhiyatçıya da eorarsanız 

t llıi ~lg 
~ llctd· ır \'aldcı K . .. 

(S ır, li rallçesl ıle dort kızı yazı geçirmek Uzere 'Avrupaya hareket 
~ Old areketl · 

t118 an &a. ) erı esnasında Iskenderiye limanında alınan bu resim-
tı t'ailta. g~ prenses Faize, Valdc Kraliçe Nazlı Sultan. prenses Fevziye, 

ve prenses Fethiye igÖrül üyor. 

i PATi 

1 1 ~ Kan çıbanları, el ve ay:ı.k pa.rniaklarnun arasındaki kaşıntılar, dolama, 
E§ mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaralan, ergenlik· 
:=- ler, koltuk altı çıbanları, ANTlVlROS ile 
EE Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 1 
~ ŞARK 1SPENÇ1YARI LABORA'l1J•~•lınfü•-' 

bu kabilden ahlak mUdnfilcrinc ahlakı 

~ma·irebilc>c<'k bir r ··r- -" Yeremem; 
çünkü onların da bu lüzumsuz gayrete 

sırf bir kıskançlık s~ikasl;le knUandık
larmı ve eğer cinsi;~e~ bütün tezahür. 

Jeriyle bir kusur ise, peygamberlerin bi
le bunıian kurtulamadıklarını göriiyo -

nım; binaenaleyh tekrar ederek ciyo -
rum ki: cinsiyet baı,ka, • hlıik haşdadır ... 

Dr. Rasim 'ADASAL 
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lngilterede 

Kral ailesine 
hizmet .edenler 

285 memurun bi,. çoqu dük 
ve düşestir ! 
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Sağ taraf ta: Bugiinkü kral ailt. 

f simle üç batın; (soldan itiba
ren) kraliçe Elizabet, prenses 
Elizabct, Margarel ve valide 
kraliçe, ortada: Saltanat araba- -I 

İngiliz hüküm"darlan, bug\in 
Fransanın misafiri bulunuyorlar. 

Bu münasebetle bir yabancı gaze
tede gördüğümüz bu yazıyı ileti· 
baa ıediyoruz: 

İngiltere kralının ailesine hizmet e
den tamam iki yüz seksen beş memur 
vardır. 

0

Hemen hemen hepsini İngilte
renin en meşhur asilzadelerinin teşkil 
ettiği bu kimseler kral ailesinin her i
şine nezaret etmekle mükelleftirler. 

:ı-::scıa bir zamanlar kral beşinci Cor
ca hususi katiplik v~ifesi görmUş o
lan Lord Vigram şimdiki kralın dos
ya memurudur ve bütiin kral ailesine 
ait mahrem evrakı o hı!zeder. Bundan 
başka kralın tavlalanna da t nezaret 
ettiği gibi Vindsor kasrının da ikinci 
müdürüdür. 

İngiltere sarayı mensubini bir kaç 
gruba aynlır. Bu grubun en başında 
a&rayın tababet şubesi gelir. Bu kısım
<la bir çok doktorlar, operatörler, ma
sajcılar ve eczal.:ılar vardır. 

Penn Vikontu Dawson sarayın baş 

hekimidir. Baş operatör ise Mister 
Vilfred Trotter'dir. Kral ve ailesinin 
gözlerine bakan ve onların göz rahat-
mzhklarmı tedavi ile mükellef olan 
Sir Stenvorel Dukelder'dir. Mister 
Charles Morris ise ailenin hususi diş
çiaidir. 

sarayın dini işlerine Konterburi baş 
wskoposu nezaret der.Onun emri altın
da m:.iteaddit piskoposlar ve ruhban 
vardır. Saray kilisesinin baş orecusu 
:Mieter Stanley Roper ayni zamanda 
kralın bulunacağı ~yinlcrde söylenecek 
ilahileri de kompoze etmekle mükel
leftir. 

Saray mensubininin en başında baş 
mabey.inci gelir. Bu vazife Mancaster 
~ükfine verilmiştir. O, kralla parl:i
t::entonun irtibatını temine memurdur 
Yt kralın sağ kolu mesabesindedir. 

Tetcvvüç merasimi, kral ailesine 
ır.enıup olanların evlenme ve defin me 
r~simlerini organize eden ise Norfolk
cHikıUdür. Kralın bütiin atlarının kon
trolü uhdesine mevdu olan Beaufort 
dlikü ise ayni zamanda kralın biifün 
geyislerinin, arabacılarının ve adetleri 
epeyce bir yekQn tutan şoförlerinin ba-
11c1ır. Kralın baş seyisi albay Sir Art
heur Erskine'dir. Onun n:aiyetinde 
yüzden fazla seyis' ve tavlacı vardır. 

Kral saltanat arabasiyle çıktığı vakit· 
Jer kralın yanma oturmak hakkı Lord 
Eeauford'a verilmiştir. 

Kralın St. Tamcs kasrını ziyareti gi
bi sarayın ya1nız erkeklerinin iştira~ 

ettiği merasimde kralın yanıbaşında, 

sında kralın yanına oturan Be. 
anfort aükii, sol taraf ta kraliçe
nin giydirici başısı olan Nort
humberland düşesi ve kralın 
mahremi esrarı Lord Vigran gö. 
riilüyor. 

gvğsünde "diz bağı,, nişanının mavi 
kordclasiyle Beauford dı:.ikünün otur
duğu görülür. 

But.:kir.gham sarayında hizmet eden
ler iki gruba ayrılır. Bunlardan bir kıs
mı oraya her gün devam mecburiyetin· 
de olanlar, diğerleri ise evvelce kral 2.

ilcsine yapılmış bir hizmete mükafaten 
bazı fahri vazifelere tayin edilmiş kim
S<'lerdir. Birinci kısmın başında iki ki
ş~ vadır. 

Bunlardan birisi kralın hı.:.susi Ht~bi 
Sir Alexander Hardinge, diğerleri ise 
kralın hazinedarları Sir Ulick Alexan
der'dır. Her ikisi de muhafı: alayı sa
bık subaylanndandır. 

Kralın katibi hususiliğini yapan . 
Alexander haddi zatında kralın bir ne
vi lbaşvekildir. Kralın her gün huzu-
ru:ıa çıkabilenlerin en b&şın.da o gelir. 

Kral ile kabine arasındaki münase
beti idare etmek nazik ~§i onun uhde
~ine tevdi edilmiştir. Onun iç.in baş 

vekili kralın huzuruna çıkarmak şere
fi de hususi kStibe aittir. Sir Alexan· 

der'in üç muavini vardır. Bunlar kralın 
muhaberatmı temin ederler, huzura ka 
bul olunacaklann günlük listesini ya
pr.rlar, kralın seyahatleri ve ziyaretleri 
icin muhtelif yerlerin 'belediye reisleri
le temasa girerler. 

Kralın hazine nazırı saray hesaplan
nı tutar. saray memurlan:un aylıkla
rını verir ve kralın senelik varidatının 
r.ı::him bir kısmım silip götüren ianc
lere ve yardımlara elinde kalan paraya 
göre iştirak eder. Bütün ktthn çekle
rine de o imza eder. Kral bizzat çek 
imz:ı:amamalıdır. Çı:inkü sa.de onun 
tarafından imzalanoı§ olan çekler ih
tiv .. ettikleri meblıiğdan daha kıymetli 
tutu:-rlar. 

Kralın evrakını tasnif ve hıfzile mU
kellef olan Lord Vigram ayni zaman
da kralın baıı müşav.iri vazifesini gör· 

mektedir. O, ltralın bütlln hususi ha
yatını bilen, onun her türlü esrarına 

vakıf olan adamdır. 
Sarayın on altı tane teşrifatçısı var

dır. Bunlar kralın verdiği partilerde, 
ziyafetlerde ve b:ılclarda misafirleri 
kabul ederkr, onlara yemek salonlarını 
vesaireyi gösterirler, misafirlerin isti
rahatini temine çalışırlar. 

Kraliçenin maiyet erkSnx başlı başı· 
na bir grup teşkil eder. Kraliçeye hiz 
met edenlerin de adedi kralınkinden 

aşağı kalmaz. 
Kraliçenin de bir baş mabeyincisi 

v:ıre:r. Maamafih baş mabeyincinin 
sarayd:ıki vazifesi sadece merasim gtin 
lerine inhisar eder. Kraliçenin işleri
nin mühim bir kısmım tedvir eden, o
nun hususi katibi y:izbaşı Richorol 
Streatfiell'dir. Boyu hemen hemen bir 
doksan olan bu yüzbaşınm vazifesi çok 
zordur. O, kraliçenin bijtün hari'.:i tc
maslannı temin etmek, onu ziyaret et
mek istiyen diplomat kanlan hakkın
da kraliçeye malumat vermek, kral 
ile kraliçenin harici ziyaretlerinin bir.
biriyle karşılaşmaması, karışmaması i· 
çin kral memurini ile sıkı bir irtibat 
tesis etmek ile mükelleftir. 

Bir vakitler pek mlihim bir vazife 
telfikki edilen, fakat son asırda ehem
miyetini kaybeden ve yalnız merasim 
günlerinde m:iracaat edilen kraliçenin 
baş giydiriciliği, şimdi Northunberlood 
d":esi tarfın.dan ifa edilmektedir. Dü
şes kraliçenin ayni zamanda iyi dostla-

rındandır. 

Kraliçenin maiyetinde onun hususi 
işlerine bakan aynca sekiz fam donör 
vardır. Bunlann arasında kontes Spen
ser, Hariciye vekili Halifaks'ın karısı 
vikontes Halifaks, vikontes Hamble
den, leydi Nunburnholme, leydi He
len Graham gibi tngilterenin en tanın

mış ailelerine mensu"' ' · ;1scler vardır. 
Bundan başka kraliçenin altı tane 

de katibesi vardır. Bunlar durup din· 
lenmeden her gün mahrem raporlar 
yazarlar, kraliçenin mektup!arının hu
susi olmıyanlarmı kaleme alırlar vel
hasıl kraliçeye ait bütün yazı işlerini 

onlar yaparlar. 

lstanhul GUmrU"lerl BaşmUdUrlUğUnden: 

1793 kilo muhtelli demir eşya 605 K. pamuk mensucat 1059 K. muhtelif ağo.ç 
eşya, 415 K. radyo makinesi ve aksamları 1521 K. muhtelif cam eşyası D3 K. yUn 
mensucat 422 kilo yaprak tütün 131 K. lAs tik eşya 2149 K. adi ve :ıteş tuğlaları 190 
kilo elektrik ampulu 628 K. pirinç ve porselen eııya 213 K. akümülfıtör 350 K. mu
kavva 172 K. alUmlnyom çubuk, bu eeyalaara ait satıe llft.nımız Son Telgraf gazete
sinin 21-7-938 tarihli nüshasmdadrr. İstekliler bu gazeteyi oku.}arak satışa gelme. 
melerl i!An olunur. (t777' ( 
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Genç ve güzel kadın mahkemede bayıııt' 
Bay reis, ben 
dayağı hak etmiştif1! 

IFalkaıt, temDzze çu~aıırm•f,.ı 
u~ıraştağo haDde0 kendUJ ~ 
fuhşa sd'.JıırüıKDemtekOe 1 -
iham ecınuen deoı~ali"lll•,,~ı 
maıhklYlmıvetnıne ırn• 
olamada. 

Bir hikayeden daha mcr:ıklı, bir rö
portajdan daha geniş tafsllitlı, hem 
güldüren, hem de dü,Şündürcn mc\ zu· ll'~~,:.:c' 

lan mahkemelerde sık sık clinlcnıck 
imkanı ''ardır. Bir Fransız gıııctesl 

böyle bir da\'anm teferrüatmı sütunla

rına g~lrmlştir. Bu teferrüatı okun. ~~?62~~~~ ........ J. 
maya değer bulduğumuz l~ln oradan --'---,-----
alıyoruz: 

Suçlu yerinde bir deli.kanlı oturuyor. 
Onun nazarı dikkati celbedecek hiçbir 
hususiyeti yok. 

Bu sözlerden, güzel bir çocuk olmadı· ı 

ğı manasını çıkarmayınız. O, ince ve za. 
yıf vücuduyla, manasız bir tebe.ssllmle 
yayılan geniş ağzıyla, ve iyi bir terzi
nin makasından çıktığı anlaşılan çok 
zarif elbisesiyle çirkin bir genç sayıla- ı 
maz. Hatta eğer çirkin bir delikanlı o
laydı gimdi mahkemede suçtu yerinde ol 
mıyacaktı. Uzatmıyalnn, bu her gUn 
Monmartr barlarında dlizünelerle görU
lcn gençlerden birisidir. 

Müddeiumuminin okuduğu iddianame
ye gfüe suçu bir değil birkaçtır. Bir de
fa bu deli.kanlı yersiz, yurdsuz, meslek
siz bir serseridir. Sonra o da birtakım 
kadınları kandırır, fuhşa sevkeder ve 
zavallıların bu işten kazandıktan paray:ı 
da ellerinden alırmış. HattA. Madlen el. 
varında karanlık bir sokakta bu çeşit bir 
kadındıın para alırken suç üzerinde ya
kalanmış, kadınla beraber mahkemeye 
verilmişler. 

Kadm yirmi yaşında~ır. Genç de yir
mi Uç ... Herhalde blriblrlne çok yakl§an 
bu iki çiftin önünde parlak bir istikbal 
olmasa gerektir. 

HAklm gence soruyor: 
- Hayatta muayyen bir iş yapmadı

nız mı hiç? bir sanatınız yok mu? 
- Var, sayın hflkinı. 
- Nedir? 
- Sinema artlstlyim. 
HA.kimin gülmesini mptettiği belii o

luyor. 

- Müstantik huzurunda da ayni şeyi 
söylemi§Slnlz. Fakat hiçbir film şirke -
tinde çah§tığmızı ispat edememişsinü:. 

- İspat edemem ki. ÇUnkU hiçbir film 
şirketinde çalışmadım. Fakat bu ı!linema 
artisti olmama mani degil. Birçok res
samlar vardır ki, tabloları satılmaz. 

Hakim artık kendini tutamıyo~. adetA 
haykınyor: 

- Fakat onlar hiç olmazsa reefm ya. 
parlar ... Siz hiçbir şey yapmadmız. Son
ra mahkeme huzurunda daha clddt ko • 
nu§Sanız, rica ederim. 

Delikanlı kederli bir çehre takmıyor, 
gözlerini eğiyor, HWı:lm tekrar soruyor. 

- Şimdiye kadar hiçbir iş yapmadı

nız ... O halde neyle }'a!il~;orsunuz? , 
- Ailemin gönderdiği parayla. 
- Tahkikat ailenizin size para gön-

derecek kadar zengin olmadığını iapat 
etti. 

- Ailem namuslu adamlardır. Çocuk
larının sefil kalmasma tahammnı etmez
ler. Dişlerinden, tırnaklarmdan arttır -
dıklarmı bana gönderirler. 

- Şu halde aileniz slzfn gibi bir ev
lA.da malik olduktan için çok ıstırab için
dedir. Fakat pedorlnlzln · slı:e para gön
dermesine inıkan yok, o klUbode oturu. 
yor, ve kendisini güç halle besliyor. 

- Oturduğumuz ev vakıa kUçUktilr. 
Fakat bu babamın zengin bir adam ol -
madığrnı ispat etmez. Babamm o civar
da geniş arazisi var. 

- Müstantik pederlnlı:!n de ifadesi
ni aldımun, o size para gönderecek bir 
vaziyette olmadrğmı söylemiş ... 

- Babam çok mütevazı bir adamdır. 
Bu ifadesi de tevazuunu ispat eder. 

- ŞlmdJ şahidi getiriniz. 
Delikanlıyla beraber yakalanan gene 

kadını getJrdller. Genç kadın ilk tahkf -
katta men'i muhakeme karan almıı ol
duğundan mahkemede şahft olarak din-
leniyor. j 

Genç kadın çok gllzeldir. Esmer, ea
hane slyah gözleri var. Maznun sandal· ] 
yesine oturan delikanlıya iştiyak ve ta. 
hassUrünü gizlemeden bakıyor. 

rı'I ""' - sızı bu adama be~ yüz fta eJ 
ken yakalamışlar. Vakayı lnkaı" 
yorsunuz değil mi? rsP 

- Hayır. Yalnız bu beş yüz { bit 
nim değil onundur ve onları baJlS ,ıtıl 
almam için vermişti. lstediğlııı tıtıı' 
rob bulamadım. Bunun Uzcrf.n0 
diği parayı kendisine iade.~~ttiJJl~ 

- Bu adamın size verdıgı P8 
den geri verdiniz? > 

- Yanrmda kalırsa çatdJtlt'• 
kaybederim diye korktum. so~;ı.-~ 
fin paray:ı bana istediğim va1'l 'je" 
vereceğine de emniyetim vat· 
çok cömerd bir adamdır. ~ 

Kadın bu sözleri tatlı ve ıııu 
dınr bir ahenkle söylUyor. 

- Sizi kötü yolda para t 
teşv'k eden bu adam değil tnidit 11J; 

- Hay:ır. O her vakit bana bil~ 
tan vazgeçmemi tavsiye edet· ~ 
nasihatleri dlnleseydinı bu gnn 
ka bir kadın olurdum ... 
Kadmın sevdiği dellkanll)'I 

için yaptığı fedakiirlık herkesiıl fJ1l 
dikkatini çekiyor. Neredeyse tflll' 
yerine kendisinin hapse gönde 
istiyecek. ati 

- Fakat bu adam erasırB stıi 'I 
yormuş. 111' 

- Hay:ır, böyle kibar bir ad~ J. 
dm döğer mi? _ ,ı;yl'rı# 

- Mahkemedesiniz, dogr\1 0 ~ 
Bir defa bir otelde berabert<etl fB~ 
ıiddetıl döğmil§ ki feryadıııtSS , 
otel halkı sizi güç kurtarınışlar;t~ 
Kadın bir parça kızardı ve il ffl~. 

cek kadar hafif bir sesle cev::ı% 
- Evet, böyle bir şey b& dB ,,O' 

Fakat emin olunuz ki bu fşte it ti' 
dam suçsuzdur. Yediğim da)'8 f 
mlylc hak ctmi§tlm. .ffPô' I 

Mahkeme bitti. Hô.kirn )tar& ıP',.,1 
dm kadar mUsamahakflr ol111ad '-1 
terci. Fuhşa teşvik suçu sabit ~.J. 
ğından beraetine, fakat serS8ıııoP" ' 
bit görUldüğilnden altı aY ııı& 
tine karar vereli. 

Yeni ~eşriyflt: 

Uyanış ,t1f61 
Haflalık resimli Uyanış CS•~1 ;o.:,' 

mecmuasının 502 numaralı SS~ıı sJ' 
kapak lcerisindc intişar etli· tf! 
yazılar bulunuyor: . f•ııtl 'J 

Sııirlerl hor görenler (HsJıt 1111 ~~ 
soy), Serin bir su başı (tbrııh p~~ f 
U.R.S.S. ne (\'nhdct Gaııeki 11!), ~-
!hllya.cı (Gavsl Halit Oıanso::I -~ 
dalnr (L. Erişçi), şer'1 f:) 

Ayrıca sanııt snyfn!:ı. şiirler, ..,111111
1,_,, 

1e.oıl, tcrrlknlar, Ali Kemııl ?ı%e r'4 

hlr hlkftycsl, tablolar, oktDll 

v.s. reıı•~I! 
Mm•mmasız bır fs rrırı•r111~ Dünyanın en hüyilk ınutı~>.,ııı1 J".'L 

Oscar Vilde'in en gilıel bilı ~~ 
araya toplayan bu eser, saıl~ ~,,,.., 
tarafından inslllıccdcn ıordaıı" 
rolş ve Remzi kltııbed tars.fıl1 
mlştir. t 11 f 

Esrıırsız h8Y8 
.. ııı'" ', ~ 

ııı•• rf,' ,. 
Vlckl Dnum nfinün en ta rıll 

' "' dlr ıı ''llmlş "lr kndın muharriri 1~rıtt1.61,.,, 
hayat., romanı, si nema -yıJd•~r esıt1<1 ~ 
tını anlaUın en mu,·affak ııı ıilfı:ç"·31 /1 

Nasuhi Bnvdnr tnrafıncl1111 ıer'1.J · ·ıı ı r 
rilmlş ,.e "nemzl kltııhc,·fll 1 ,Jt ısı 
serlsl,,nin 21 inci kitabı oıar 
miştir. 
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ı. 
• \lın h 

ll~ hudP ~ l"t'r> eth tıt rc:i~ t 

1'revrozin 
varken ıstırnb 

çekilir mi! 
• 

3 ' diş 
ij v rıjarı 

\'e il u 
ağ ş inekten mUtevcllit bUtün 
tna~: Sı.tı, sancılnrla nezleye, ro-

~~V R o z i N 
lcabtnd ~aşelerinl alınız. 
?ııitıe dia gUnde 3 kaşe alınabilir. ls
ıı~ kkat. Taklidlerinden sakmı-
"e ~ 
"ere:ı\rroztn Yerine başka bir marka 

t'ti §İddetle reddediniz. 

• c. Ziraat Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
l:-·!unanlcra senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
tılacaktır: - · 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 

' 4 " 250 " 1,000 " 
~o ,, ıoo ,, 4,ooo ,, 

100 " 50 " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,800 
160 ,, 20 " 3,200 " 

" 

en az 50 lirası 
ikramiye dağı-

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN AŞAGI DOŞ
MIY ENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1Birincikanun,1 Mart ve l Haziran tarihlerin
c1e .~···'~ilece1dir. 

Qi(QiQ MSLANGIC 
~OLAY OLMAMIS Ti~ 
lhiin~~ 

• • 
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ıas B {T R T n A N ~---________ ..;... _________________________________ ~-
J:gıına bir düdük götürdü. l•ak.H 

bo~ Pek temiz çıkmadı. Herif boylu 
tUn;nca yere düşüt .. Biğorn tderhal üs
Caz atılarak hançerini nöbetçinin bo-

ına s l l ap adı ve onu yere yuvarladı. 
ansöJo. 

he -l'i·r· ~ay 
0

kör §eytan 1 - dedi. Galiba 
1 old·· ltad Urdüm. Of 1 Ulan kerata ne 

ar da w • 

kacı agır .. Haydı gel dostum, o 
l ar nazlanma.. 
ansoıo b"· l .. ada oy ece soylenerek yaralı 

Son~ o~anın bir köşesine sürükledi .. 
L:arş, k bir sıçrayışta sokak kapısiyle 
l'anı ar§ıya bulunan dipteki kapının 

na gitti. 
- n··d· Salın u ük serçeleri çağırmak için 

" ttıaz tlz . h . . ""kb b erıme Ucum edecek hır 
SöazUa ~ulunması muhtemel... Lakin .• 

nu b. · dı. 13· ıtırmesine meyıdan bulama· 
i ır ada 
lltrc1t m hızlı hızlı merdivenden 

_ odaya girdi ve: 
Ne var? d' . 13· • - ıye bağırdı. 

ıgorn: 
-13· 

• diYer~~ Şey Yok dostum, bir şey yok! 
dı. Ad hemen onun da Ustüne atıl
kcnrlı's· a.rn neye uğradığını şaşırarak 
d ını ··d 

ı. Gö;ı; .. rnu afaya bile fırsat bulama-
,, t;SUne ye:i•w, h . • • .rtrc ,, ıgı ançerın tesırıyle 

. ., llvarlandı. 
llıgor k 
_ b n apıyı itti: 

~ı ~akalrrn d d. 
ı:fıab • • e ı - yuvada başka 
S a var mı? 

tıına
0

:~a .. bu reni cesedi de ilkinin ya
Urukled' · 

-~ ı. 
ta"ip n: adamların hepsi de ağır. A-
llla3, aİ y., Ben hırsızlığı, adamları, el-
le . tın ve o" .. • • 

rınc1 bumuş gıbı şeyleri üzer· 
}' en alar 'k ı aPard. a en an haffiletmek için 
~·orıar ·ttıd.. 1 nsanlar gitgide ağırlaşı • 
. ., e k 
1. ~u me ·· Bu iyi bir alamet de-

• ' ra.~h gal"b Clıyc •• 1 a çok yemek yiyorlar . 
t._. 80Ylend· 'q ı ... 

~ cesedi 
~ndisirı· yanyana koyduğu sırada 

8 '"lı ı hayretten hayrete dtio•:üren 
8'"ık b . ,, • 

bı.ı.., ırak:ın bır şey gördü 
ar:n yarıldığını, taşların kendi - l 1 

..... sinden biribirinden ayrıldıklarını 

sandı .. Açılan bir delikten, aşağıya inen 
bir merdiven gördü. 

- Mahzene galiba buradan iniliyor 1 
• tledi. 
Fakat birdenbire ortaya bir adanun çık
tığım, yerde yatan iki ceıede bakarak 
hayretler içinde kaldığının farkına var
dı. 

Bu adam, arkadaşlarının hapsedildiği 
zmdanda arkadaşlarına bakan iki u
şaktan biriydi. Diğeri, malC'1m olduğu 
üzere, evvelce yukarıya çıkmış ve Bü
ridanın ilacı içtiğini Margarite haber 
vermi~ti .. 

Bigorn: 
- Bonjur veya bonsuvar dostum, 

dedi. Nasıl isterseniz öyle olsun. Liıt· 
fen içeriye giriniz. Siz !duvarlar içinde 
oturuycrsunuz öyle mi? Siz de bunlar 
gibı Akbaba değil misiniz? • 

U§ak gayri ihtiyari 
- Akbaba mı? - diye sordu. 
- Mademki duvar deliklerinde otur-

mıya heveslisiniz, isterseniz yarasa da 
deyebıliriz. Doğrusunu söylemek lazım 
gelirse bu heves fena bir heves .. 

Korkusu ve hayreti zail olan adam: 
- Sen gidip şeytanlar yanında gül

miye heves etmiş birisin sanırım •• di· 
ye bağırdı. 

- Hayır mahzenlerinde, dostum! .. 

Herif hücum etti. Boğuşma uzun 
sürmo:ii. Bigorn kafasiyle hasmının mi
desine dehşetli bir vuruş vurdu. Adamı 
yere devrildi. Hemen üstüne sıçradı. 

Diğerlerine yaptığı gibi hançerini vü
cuduna saplaıtlı. Bir tarafından giren 
hançer, öbür tarafından çıktı. 

Kanlı hançerini kaldırarak: 
- Galiba bir Akbaba daha! - diy~ 

homurdandı. I..akin bu defa kolu inme
di: 

- Bir kadın l - diye mırıldandı. 
Gelen bir kadındı. Saçları darmada. 

ğm, rengi sapsarı bir kadın .. Odayı bir 

' 
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- Koşalım! Belki kenıfüini kurtara· 

biliriz, içeli daha çok olmamıştır .• diye 
haykırdı. 

Margarit elemli bir sesle: · 
- Strajildo ! - dedi. Mademki zehri 

içti. Bırak ölsün, - diye bağırdı. 

Strajildo belini büktü; tebessüm et
ti; riyakar bir tavırla eğildi. 

- Strajildo, bu kadını tut .. Onu mu
hafaza altına al .. . 

Mabet diz çöktü .• Kralçienin dizleri· 
ne sanlarak kekeledi: 

- Merhamet ediniz madam 1 Bürida. 
na acıyınız .. O, benim oğlumdur... Bı

rakınız onu kurtarayım! - diye yalvar
dı. 

Fakat Strajildo ile dört beş arkadaşı 
kadını tutmuşlar, 'kollarını kraliçenin 
dizlerinden ayırmışlar ve sürüklemiş
lerdi 

Nel kulesinin yukarısından aşağıya 
inen ve kulenin derinliklerinde sönen 
bir feryat i~idildi. 

Kraliçe merdivene koştu. Şimdiye 

kadar hissetmediği bir yeis onu, aşağı· 
ya inmiye sevkediyo11:iu . 

Bu, Büridanın hemen öleceğinden 

d~ğildi. Mabelin verdiği şişede aşk ek. 
sirinin bulunmamasındandı .. O Büri -
ldanı düşünmüyor. Büridanın kendisine 
vereceğini umduğu aşkı düşünüyc-rdu • 
Kızgınlıktan kudurmuş bir halde Bü
ridanla arkadaşlarının kapalı bulunduk
ları mahzene geldi. Kapıyı bekliyen a
~iama: 

- Aç ! .. - dedi. 

Nöbetçi bu emre baş eğerek sürgü. 
teri çekti. Kapı açıldı. Margarit, BUri
danı, odanın ortasında ve iki arkadaşı
nın arasında gördü. 

Maskeli a.damları görmedi bile. O, 
l3üridandan başkasının farkında bile 
değildi. Kalbi çarpıyor ve bu sırada 

heyecanın en şiddetlisini duyuyordu • 

Kapıyı kapamayı bile unutarak bir 
kaç adrm ilerledi,. 

- Büridan ! Demin içtiğin z~irdi ı:. 
- dedi ... 

Sesi titriyorldu ve Büridana acıyan 
bir hali vardı .. 

Büridan: 
- Biliyorum madam, dedi.. Şişeyi 

boşalttığım zaman bunu hissettim. He
le bir saniye önce, Nel kulesinde ltrali· 
çe Margarite ait muhteşem bir mes • 
kende bulunduğumuzu anladığım za
m.an, bunıda en küçük bir tereddüdüm 
bile kalmadı. 

Kraliçe bir an kadar sessiz kaldı. 

Boğuk ve sık teneffüsünden başka 

bir şey işidilmedi. Maskeli adamlar da 
bir heykel gibi duruyorlar\iı. 

Margarit: 
-Büridan 1 - dedi. - Bu zehir tesi

rini, ancak bir veya iki saat sonra gös· 
terecek. Kurtulabilirsin ... Zehrin pan. 
zehrini bilen kadın da burada .. İster

sen kurtulabilirsin. 

Büridan ayni sakin sesiyle cevap 
verdi: 

- Tabii ma~am .. Fakat bazı şartla
rım var .. Sevdiğim Mirtiyi serbest bı
rakırsanız. 

Margarit elini kalbine götürdü. Ba
kışları ciddileşti ve sertleşti. 

- Sonra da kızıyla evlenmeme mü· 
manaat etmemesi için Monsenyör Ma. 
rinyiye emir verirseniz ... 

Margaritin dudaklan güler gibi a
çıldı .. 

- Sonra da. emrinizle öldürülen ar
kadaşlarım Filip ve Gotye dö Nel için 
adaleti yerine getirmelisiniz. Başveki
lin bunlardan gaspettiği emJak ve em
valin ailesine iadesini emrederseniz bu 
adalet yerine getirilmiş olur. 

Madam, ben ancak bu şartlarla ya • 
şamıya rıza gösterebilirim. Aksi takdir-

ide yaşayıp ta ne olacağım. 
Gözlerinden ateş fışkıran Margarit: 
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-- • ~kalfi, • eledi. - Hakaret ve istih
zana hedef olduktAn ve sana kazandır
mak istediğim sevgi W! ihtişama tenez
zül etmediğinizi göı•:lükten sonra sizin 
bana layık bir intikamla can verme
nizi isterdim. Şimcli ölerek kurtulmuş 
olacaksınız. Peki... Öl öyleyse .• 

~argarit, hiç bir teessür tıavası gös
termiyen Büridana son defa baktı. Bu 
b:ıkış belki de onu takdirden ileri ge
liyorJu .. 

Son;a içini çekerek geri dönüp kapı
ya doğru ilerledi. 

Açık bıraktığı k:ıpınm kapalı oldu -
ğunu görünce, içinde sebebi belirsiz 
bir endişe başladı. Bu endişe, yclunun 
ü:::tı.i:ı:Je hareketsiz dı.ıra;ı iki adama te
sJdüf edin : e bir korkuya döndü. 

Guru:-unun daima tercümanı gibi du-
ran rr.ağrur şivesiyle: 

- Siz kimsiniz? - diye son!u. 

Cevap alamayınca: 
- İmdJJ:l ! Yetişiniz ! Koşunuz! -

diye bbğırclı .. 
Kapı hala kr.palıydı. Gelen yoktu .• 

Acaba kulede neler oluyordu? Kapının 
arkasında kahkahaya bc:lzeı bir se:; 
işitti. Bu defa alnından soğuk bir ter 
boşandı. Mahzenin sessizliği.. Bir kaç 
dakika sonra yıldmmla vurulmuş gibi 
düşecek zehirlenmiş adam .. Hareketsiz 
dı.ıran il:i maskeli adam .. Margar:t bun
ları düşünerek büs'bütün dtlış'ete düş
tü.. \ 

Gene metin bir sesle· 
- Siz kimsiniz? - diy~ Fordu .• Kra

r .... cmr::ttiği znman itaat e<!ilir! Söy
kyinız!.. 

Ani b:r hareketle yüzlerinı;leki mas
keleri çıkaran adamlar karş·sında Mar
garit bir an 'kadar hayretincien donmuş 
gibi kaldı. · 

Sonra çehresi gariplc'jti. 
Mosmor kesilmişti. Yerlerinden fır

layan gözlerini, biri yeisle, cl'ğeri kin
le b.ıknn iki adama dikerek geriledi. 

' ~onra, bidenbiıe, iki eliyle yüzünü 
kapadı. 

K-:>rkudan doğan şiddetli bir hıçkı

rık arasında: 

- Filip ve Gotye ! Nel kulesinin ha 
yaletleri ! - diye mmldan:dı .. 

• • • 
Bürid::m yerinden 'kımıldamamıştı .• 

Bu sahneyi hazin bir sükut kaplamıştı. 
Margarit hala geriliyordu. Nihayet 

bir köşeye büzüldü. Gerilerken ortada 
duran sofraya çarpmış ve sarsmıştı .• 
Sükutu bir an, teneke ibriklerle, ku
paların birib!rine çarpmalarından do
ğan tınkırdılar kapladı. Fakat bu gü -
rültüye kimse aldırış etmedi. 

U nutıılması mümkün olmıyan bir 
ıstırap dakikası yaşıyorlardı. 

Bu bir dakika kadar sürdü. Yeniden 
bir meraka düşmüş ve hayaletleri yeni
den görmek isten:işti. Margarit gözü
nü kapayan ellerini yüzünden indirdi .. 

Kendisine doğru ilerlcrlren Gotyeyi 
gördü .. 

Got ye müthiş bir gülüşle: 
- Margarit l • dedi. - Ahenkte sen 

('ksiktin ... Dinle. Büridanın bu dünycı.

dan tek başına gitmesi müı;ıkün değil
dir. Ona sen de refakat cdece'ks~n. Bu 
Büridan için ne büyi.ik bir şeref olacak. 
Ölüler alemine bir kr.ıliçe refakatln::le 
gltmek kadar büyük b'r şeref olabilir 
mi? Hem de ne kral:çe ... 

Gotye bir sıçr<ıyıştn Margaritin üze
rine atıldı. Sanki hnki'ki bir hayalet gi
bi sapsarı kesilen Filip yerinden kımıl
Jamadı. 

Yalnız olacak ~eyi görmemek için 
gözlerini kapadı.. Kraliçe hakiki bi: 
k: · kuya <lü .. müştii .. O dakika, Filiple, 
Gotyenin akıl erc1irilemiycn bir mucize 

neticesinde Straj]Jonun çuvalından kur 
tularak ölü~den ya 1:alarını ~ıy1rrıı 1-l:ırı

nı anl:ıclı. f şte .. apsağlam karşısınch dıı
ruyorlal".'.lı. Gotyenin kendisini öldüre· 
ceğine şüphesi kalmamıştı. 

.. oeııil 
Otomobihnıze. dıı' 

.. e de 
motörlennız ~ 

)VART 
Markalı , 

Htiın~ıamu ıı 
kullanınız. ~ 

. rJo· 
.~KOE.XIZ MaP.c 07 ~sı, Galata Mahmudiye caddesı 

wamum-. ........... ~-~ 

ıstanbul Depo9~ 
Direktörlüğünderı: 

.A,ğıl• 
ı - Satın alınacak bir adet Roııtken cihazı ve teferruatı 5 J>llP 

!l38 tarihine rastlayan Cuma günü saat . on birde 
zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. ı 

rıarıll 
!! - Hontken cihazı ve tererrilatmm esas şnrtlarlle fennt vası it cı' 

vaziyet planını gprmek ve bu hu susta fazla izahat al[llll ısf I" 
isteklilerin yeni Postane civarın da Kızılay Hanında J{lııııııııır· 
tanhul Deposu Direktörlüğüne mUracnnt etmeleri lld!l 

0 

- • . .. 1 .,. ' o ~ ' , L~' ·- .. • 

Yavuz Sezen 
[Q) n ~ u@ m 'lt<e li"'~ n et~~ 

Dünyanın bellibaşlı moda merkezi olan Pariste kadın ,,e ·ret'~ 
teailik akademilerinde san'atın . bütün yeniliklerini tekemınül et~ er 
şeret madalyasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük kadın <1 ı $:' 
kek terzihanelerinde büyük muvaffakıyetlerle çalışmış olan ya<1\l fP 
zen ilk mütehassıs terzi olarak memleketimize dönmüş, Beyoğhl ıııiıi 
makkapı 113 numaralı Gayret apartımanındaki atelyesinde saytrı 
teı ilt:rini kabul etmeğe h:?şlam•ştır. 

1~ 
---------------------------l(aP' 

- Büridan 1 Büritlan ! Beni miıdalaa Mütemadiyen tekmeledikleri 
et! Oldürmesine meydan verme! - diye ncro:ley:.e kırılacaktı .. 

bağırdı. Bigorn: ktticl· 
Bu anda boğuk bir ses: - Görüycrsunuz ya, tam va 
- Çabuk Çabuk! Asilzatlelerim ! di- dedi. ·ıeri 

ye haykırdı. Hepsi de başlarını çevirdi- Filhakika vakitti. Çünkü kerıc1;01. 
ler.. dışarıya çıkar çıkmaz kapı da ıarı iıd 

Büridan: Strajildonun kumandasındaki orı 
- Lansölo Bigorn 1 - 1iye bağırdı.. kadar adam odaya girdiler. 
Bigorn: 
- Çabuk! Çabuk 1 Bir dakika sonra 

pek geç kalmış olacağız. - diyordu. 

Kraliçenin boğazından tutan Gotye: 
- Hay Allah belasını versin.. Bu 

karıya cezasını verrreden, şuradan şu
raya gidemem!. - dedi. 

- Gotyel. 
- Ne var?. 

Filip Gctyenin yanına gitmişti.. lki 
kardeş biribirlerine baktılar. Yahut Fi
lip Gotyeye b.ıktı. Gözlerinde yalvar
ma ve tehdit ifadesi vardı. 

Kardeşinin gözlerinde gördüğü ifade 
pk müthiş bir şey olacaktı ki Gotye 
k:aliçeyi müthiş ve vahşi bir hayvan 
gibi homurdanarak bıraktı. Geriledi ve 
küfürler savurarak kaçtı. 

Bigorn : 
- ileriye! - diye bağırdı. 

Margarit yere yıkılmış, korkudan ve 
Gotyenin boynuna yaptığı şiddetli taz
yikten bayılmıştı. 

Filip Margaritin yanında diz çöktü • 
Eğildi. Buz gibi dudakları kraliçenin 
dudaklarına temas etti. 

Bigorn: 
- Haydi .. Geliniz! - diye tekrar ba
ğırdı. 

Büridan, Filibin belinden kavrayıp 
'kaldırdı. Onu bu ö):lürücü buseden a
yırarak götürdü. Bir kaç saniye sonra 
hepsi de zemin katındaki od ...... !aydılar. 

Bigorn sakin bir gülüşle yerıde uza
nıp yatan üç ölüyü ve dipteki kapıy: 

gösterdi. Bu kapının arkamnda Marga· 
ritin adamları kuduruyorlardı. 
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BiGORN'UN AKBASALARLt\ 

BOGUŞMASI ı.ıı· 

Lansölo Bigornun Mabelle Nel ı.ııi" 
lesine girdiğini biliyoruz. Mabcl. 1''' 
nin üst katına tırmanırken, o zeıtl1rı 
tında kalJı .• 

Acal..ıa Büridan neredeydi?. . , 7, 
Kulenin neresinde hapsedilıtııştı 
İşte bunu bilmiyordu. Jtıl' 

S ·ı . b" bi" hisle erserı ere vergı ır ta ı ·ıı'' 

Jelede zındanların büyük bir ro~ O} iiSt 

dığını, bodrumların kendisi içırı ,ôU' 
katlardan daha istifadeli oıacağııtı 
şündü.. .

1
.},ot' 

·rıı l 
Fakat, mahzenlere nereden 1 

du? ~r 
Lansölo kendilerine kapıyı açaflclisi11i 

mın yanında kalmıştı. Bu. }<e~. tıi' 
gözden ayır:r.ıyan güçlü, kuvvet ~6yıe 
delikanlıydı. Böyle yerlerde ve 
zamanlarda şüphe ~:lilmesi esastıl'dıtfl1: 

Filhakika bir dal:ika sonra bll 
11 01111~ 

- Siz, dedi, parolayı veren 1'~da O' 

geldiğinize göre işinizin de yu1'1l 
lacağı anlaşılıyor .. 

Bigorn cevap verdi: bCJ1 de 
- Yukarıda mı, aşağıda 1111 

bilm~yorum. }(ıfot' 
Nöbetçi hayretle kenı:lisine 1'll 

du. 
Bigorn ilave etti: ~ııJel1j!1 
- Beni aşağıya götürünÜZ· ııı11 

üst tarafını evvelce görmiiştiiıtl· 
no:lersem işim aşağıda olacıık·· 0ıı.ıı1: 

Şüpheleri hakikate çevrilefl 
8 

- Peki! • - (ledi. 


