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Mareşal FevZi 
Cakmak bu sabah 

b şehrimize geldi · 
Oloı b teıt a ahçeye giden Mareşal AtatUrke 
Geııe~ş seyahati hakkında malômat urzetti 
~ bu kı.ınnay başkanı mareşal Çak- istasyondan doğruca Dolmabahçe sara
~a. .. Sabah aehrimlze gelmiş ve Hay-
b "" ı •-- yma gitmiş, ve ReislcUmhur Atatürk ta-
'"'~ar, bi 8~Yonunda Başvekil Celal 
lbı.. ~ Yaseu Um rafından kabul olunmuştur. 

""l/irıı ls c bur Başyaveri, Vali 
11~taııe; tanbul komutanı, birçok ge- Genel kurmay başkanı son teftiş se-
~reıa~rarnıdan karııılanmıştır. yahati hakkında Ataturk'e malUnıat ar. 

Çakmak, başvekille birlikte zetmiştir. (A. A.) • 

Başvekilin beyanatı 

Sanayile ziraati 
birbirinden 

Ilı ayıramayız 
11!1 ın ınemleketln şeraiti hu nla ra ayrı 

Z~rJa bakmağı tamamen meneder 

'~hrittu Başvekil yerli 
~ Zd13 bul 

·~ • dUrı unan başvekil Celal 
~~ - dti:at 17 do Yanında hususi 

llıı ~t Baki ~<'dt>ı bulundug· u 
tltı.., asarnv 

t U.1t~ •• b YCrli mnll:ı.r sergisi-
~ UtUn pavyonları 

mallar sergisinde 

Celal Bayar he.r pavyonda alakadar
lnrdnn izahat almıştır. Başvekil bu tet
kiklerinden ııonra kcntlisile görüşen ga
zetecilere şu beyanatta bulunmuştur: .. _ 

üGııtüDcSD 

Londra, 26 - Hayfada diln atılan 

bombaya kurbnn gidenlerin, miktarı ge
len resmi malfımata göre 43 il Arab ve 
4 il Yahudi olmak Uzera 47 ölU ve 41 1 

Arnp ve 11 1 Yahudi olmak Uzere 52 ya
ralıdır. 

suikast haberi Hayta mmtakasın!,la 
slir'atıe etrafa yayılmış ve halkf'a. 

_... Devamı 8 tucide 

Almanya ile 

Ticaret 
anlaşması 
imzalandı 

Mukavele 16 ağustos
ta mer'jyete girecek 

Berlin 26 - Türkiye ile Almanya ara
sında burada birkaç haf tadan beri müza. 
kere edilmekte olan yeni ticaret mukave
lesi dün Türkiye ba~urahhası Numan 
Menemcncioğlu ile Alman hariciye neza
reti müsteşarı Vestaker arasında imzalan 
mı~tır. 

.Neşredilen resmi tebliğde müzakerele
rin Türk • Alman münasebetlerine hakim 
olan anane\i dostluk hissile icra edildi
ği bildirilmektedir. Yeni mukavele, Tür. 

1lay1mıın 1ayyareaen mnımıi gör'i1niiŞü .• 

Meşhur kadın dolandırıcısı. 

Eyüplü Halid 
g'ene sahiıede ... 

11 Sene mahpus kaldıktan sonra 
Bir ay evvel hapishaneden 
çıkan Halid gene suç işledi· 

Senelerdcnbcri öldü zannedilen ve 
iımi artık kafalarda u zak ve silik bir 
hatıra şeklinde kalan me§hur kadın av
cısı Eyüplü Halid dirildi dersek inanır 
mısınız?. 

11 sene gibi insan hayatında dehşetli 
tahavüller vücude getirecek ve vasati 
bir ömrün şöyle böyle dörtte birini teş
kil eden bu uzun yıllan karanlık dört 
duvar arasıntda yaşayan Halid, bundan 
bir ay ka;dar evvel bu muvakkat meza. 
nndan kurtulmuş, fakat her halde onun 
"sihir kar tesirine!,, dayanamamış ola· 
cak ki iki gün evvel yeni bir suçtan 
gene yakayı ele vermiştir. 

Eyüplü Halidi tanımıyan yok gibi
dir. Bundan on beş sene evvel onun na
mı lstanbulu değil, Türk;yeyi sarmış-

kiye Merkez bankası ile Rayhşbank ara
sında meri olan klering anlaşması yerine tı. 
kaim olacaktır. Halidin izdivaç vaadiyle dolandırldı-

Eyüplü llalit 

Türkiye ile Avusturya arasında akte- ğı zengin kız ve dulların miktarı he. 
dilmiş olan ticari mukavelelerin Alman- sapsrzdır. O , gençliğini bu vadide 
yaca ifası için mukaveleye hükümler geçirmiş, ve bu arada bir çok Mısırlı 
konulmuştur. ve ecnebi prensesleri bile kafese koy. 

Mukavele bir sene muteber olacak ve muştur. 

işte Eyüplü Halidi size, yukardalri 'Sa· 

tırlarla hatırlattt'k. Şimdi cnun - 10n 
vak'asından bahsedelim: 

_... Devamı 8 lncfch 

15 ağustostan itibaren meriyete girecek. 
tir. 

Tayyare kaza
sında ölenler 
Kırk kişiyi buldu 
Bogota, 26 (A.A.) - Tayyare su

kutu felaketi yüzü~den yaralananlar
dan yedi ki§i daha ölmüş ve bu suretle 
ölüledin miktarı kırka baliğ olmuştur. 

On dckuz cesedin hüviyeti teabit edile
memiştir. lcra edilen tahkikat, tayyare
nin pekaz bir irtifadan uçma'kta oldu. 
ğunu, Reisicumhurun tribününün mer 
ldivenine çarparak ateş aldığını meyda· 
na çıkarmıştır. Tayyarenin ateş alma
sının sebebi benzin depolarında vukua 
gelen infilaktır . 

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

11 Ağustos 
????? • • • • • 

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

Japonlar zehirli · 
gaz kullanıyorlar 
iki şehirde bulunan Japon . 

askerleri muhasara edildiler 
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Galat asaraq 
• • • 

resım sergısı 

münas~befiie 
Yaza 1 : Nizamettin Naıi t 

DUn, yirmi ikinci Galatasaray resim 
sergiai açıldı. Beni hatırlamak ve davet 
etmek nezaketini gösteren, güzel sanat
lar birliği rcslm oubesinin Uatad ve ar
tistlerine teiekkür etmek için kalemi e
llme alırken au sözleri söylemekten 
kendimi alamıyorum: 

"Eserler niçin daha güzel değil ve 
neden bu kadar az?,, 
· Kenarlarına "K. h.,. inisiyali konmll§ 
olan tabloların ressn.mlarmı hesaba kat
maz!ak bu sergiye tam 38 artistin iş. 

tırak etmiş bulunduğunu söyllycbilirlz. 
38 fırta, bize bir yılda ancak 120 tablo · 
verebilmiş ... No randman! 
Duvarları gUçlUkle doldurulabilmiş Uç 

ktiçük oda. İ§te bütün sergi. Bunlardan 
birine girince, çok SC\'diğim artist AU 
Karsanla karşılaşıyorum: 

- Hangi eserlerinizi teşhir ettiniz? 
evve la onları görmek isterim. 

Genç arkada~ıın. beni mejııs eden vu 
cevabı veriyor: 

- Biz, karı koca, bu yıl birer natUr
mort getirdik. O kadar. Bilmem beğene
cek misiniz! benimki iııte au .• 

Parmağını uzattığı Istiknmctte g8zil -
me bir helvacı kabağı bir testi ve bir 
PC,kmez glııesinden mürekkep bir kom -
poı.iııyon mşiyor. Eğer o anda Karsan, 
bir'«ışka dostunu ağırlamak için yanım
dan uzaklaşmamış olsaydı, kendisine dl. 
yecektim ki: 

- Elime sıkıştınlan minimini broşür
de 7 'llumarayla mukayyed olan bu ese
rin basit bir natürmort değil. Şu testi, 
boynunun parlayıelyle yemek yapan bir 
ev kdınmm bulaşık ellerini hatırlatan 

!'JU pekmez !'Jieesi ve sarih hallan ile 
kendisini kesen bıçağın keskinliğini gö
ze vuran uu kabak dilimi o kadar bizden, 
o kadar evimizden ki başka bir detay f. 
lıive etmeden buna "mutfağımız,. hatta 
bir kadm katmadan "mutfakta kadın., 
demek mümkün. Bu yılı tenbel geçirmiş 
olman ~mpressfyonlst dostlarımızın bil -
yUk bir kaybı addedilebilir. 

Ayetullah Sumer 
Sergiye bol eserle iştirak etmiş olan

lıı.nn başmda hermut.ad Ayetullah Su
mer geliyor. Rökor onda (1). Ayni oda
nın .sol duvannıı boy sırasiyle asrh olan 
tablol;.nn içinde Uk göze vuran, şüphe. 
siz "odalık,, oluyor. 

GUzel ve eski kumaştan tanıyan, bll
hassa atlasm gönle ılıkhk ıunan sırrına 
ulaştığını bize her yıl hıpat eden artis

tin takdim ettiği odalık bir zenci. Elan
se bir vUcudu adali ve atletik bUtUn me
ziyetlerini muhafaza ederek "odalık,. ke 
limosinin ifade ettiği azami, passiviteye 
uyar bir şekilde göze sunmakla Ayetul
lah Sumer, §ilphesiz muvaffak bir mana 
kazanıyor. Fakat bana öyle geliyor ki 
"çıplak" larını her yıl ayni kanape, ay
ni yastık ve hazan renkleri değişen, fa
kat hallan asla değişmiyen örtUler U -
zerinde teşhir etmesi, bu tabloların alr. 
cılarına, temellük ettikleri atmosferi 
kıskançlıkla saklamak zevkinden rnah -
nım ediyor. 

Ayetullah Sumer ''odalık,, mı modelle 
işlemiş. Ayni güzel zenci kızın bir parça 
pudeur yarı çıplak bir portresini de 
Gret.a Sperkonun teşhir ettiği tablolar 
arasında gl:irilyoruz. Bu bayanın, modeli 
daha fazla eoymağa lilzum görmeden, 
yalnız göbeğin. Ust taraflarında, sırtta, 
kollarda, gl:iğUste, boyun ve kafada do
laıµnış b:ı.klfilarla yaptığı etild, ve hepi
mizde, hiç §ilpheslz, daha passive, ve 
"odalık., m tahrik ettiği telleri daha çok 

Devamı 4 üncüdı 
(1) 1 tablo. 

Nlzameddln Nazil 

HABER :_ ~sam pos~ 
.. ~-=-::--· 26 -TEMMUZ :._ ~ 

~~&,~ 
'1ll-~· __ / 

------.-.----~---.-------··-~~----~-~ 
A a y an s 

mi 
n 

sa ' t a rı 
OçDarrnırD<dle snınema wıldazDeıro, lb>lYıylUılk mlYlhaıırırDırl<eır 

lQHuOuınan lb>lUI nnsa~uaır eskasnncıenı <dlaıhaı uva 
şaırtDar açanda yaşayoruaırmaş 

- -~ 
' 

Soldan sala: Zomas Man. l'iki 8011, Emil Ludvig, Erilı Maria Rcmark. Aynştayn, Madaringfl. 

Avusturyanın Almanyaya UbakınrJan 

eonrtı. memleket dıııına eilrillen yahudi 
Almanların sayısı arttı. Almanya ve A

vusturyadan çıkmağa mecbur olan yüz
lerce, binlerce yahudiyi bir tarafa bı

rakın, ilim, sanat ve siyaset sahasında 
mühim §ahslyet olan kimselerin sayısı 

bile bit hayli fazladır. 

AynşUı.yn, Tomas Man, Viki Bom, E
mil Ludvig, Erib Marya Remark Alınan
yadan; Froyd, Zernalto, artist Lulz Rey

ner de A vusturyadan çrkmağa mecbur 
olan veya cebren çrkarılan meşhur kim· 
seler arasındadır. . 

Hitler iktidar mevkiine geldiği zaman 
Tomas Man lskandinavyada bulunuyor
du. Memleketteki hA.d~clerden haber. 
dar olmuştu, arkadaşlarr da kendisine 
mektup yazarak Almanyaya dönmeme -
sini tavsiye etmişlerdi. 

Tomas M'an lskandinavyaya karuıı i
le beraber gitmişti, fakat Almanyada al
tı çocuğu vardı. Romancı, bunları kur
tarmak iı;in Almanynya gelmek ilsti}'Or
du. Faka t, çok g eçmeden hakkında sür-_ .. ,. .. . - ..... 
gtin k-ararı verildi ve çocu"klan· Cla mem-
leketten dışarı çıkarıldı. 

BugUn Tomas Man, bir Çekoslovakya 
pasaportu ile se~·ahat C'tml'Kte ve ekse
ri vaktini Amerikadıı. geçlrmc>kteair. Ka
zancını romanları ve verdiği konferans. 
larla temin ediyor. A vrupaya geldiği za
mnn tsviçr!'de Zilrihte oturur. 

Tomas ~lan, bir gün olup Almanyaya 
dönebileceğinı> emindir \'e bu gtinün 
1942 de kabil olacağını dUşUnmektedlr: 

"Almanya kUlttir, ruh ve siyaset itf. 

Konrat vayt ve Ltdz RPyner 

bariyle değişecek ve o zaman ben mem 
leketime dönebileceğim., dcmktdir . 

"Garb cephesinde yeni bir şey yok., 
ismindeki romanı ile şöhret kazanan E
rih Maria Remark bugiln İevlçrededir. 

Ve @imdi romanlarını sinemaya çektlr -

mekt edlr. Bundn, :rı.Iarlen Ditrihln koca
sr Sieberin bUyUk tesiri olmu§tur. Siebcr 
romancmın çok l.}1 arkadaşıdır. Bunun i

çin Marlen ile kocasına da artık Alman. 
yadan çıkmıi ve bir daha oraya dönemi~ 
yec~k nazarfylc bakılmaktadır. Hntt! 

Marlen Dltrthin yakında Amerikan tabl. 
iyetine gc>eceğt söyleniyor. Bu habere 
göre, artlşt bu hususta mliracaatta bu -

lunmuıttur ve reemcn llzımgelen mUd· 
det a~stost.a bitecek, artist eylulden i
tibaren Amerikan tabiiyetine geçecek • 
tlr. 

ve şöhretini orada temin etmiştir. nu
glin de meşhur yıldızlardan biridir. Kon
rad Vayt da Almanyadan uzak dlişmüş 
bir Alman artistidir. 
Meşhur kadm roma.net Viki Bom da 

vaktiyle Berlinin bilyUk gazetecilerin
den biriydi ve ilk romanlarını orada neş
retmişti. Bugün o da, vatanından uzak. 
laştırılmış bulunuyor. 

Emil Ludvlg dı, Almanyadan dıoarda 

yaşamaya. mahküm bir muharrirdir. 
I\:cndisi bilhassa Napolyon hakkmd:ı.ki 

eseriyle meşhur olmuştur. Ondan sonra 
birçok bUyUk kimselerin hayatlarını yaz-
mıştır. Son olarak 
neşretmiştir. 

Ruzveltin ha~·atmı 

Almanyadan aUrUlen veya bir daha i
çeri glremlyen bUtün bu sanat ve ilim a
damları bugün eskisinden daha ij; şart
lar içinde ~aşamaktadır. Fransa, İn
giltere, Amerika gibi demokrat memle
l:e tler bu bUyük adamlau belki daha l
yi takdir etmeııini bilmiştir, belki de ta
lilerinin bu cilvesi onlara daha fazla 
!Şöhret teminine yarıı.mı;,tır. 

Bugün, memleketi dı~ında kalmaya 
~cbur olan diğer mllletten kimseler a
rasında eski 1.spanyol hariciye nazırı Ma
dariaga ile Rus musikişinas Rahmani. 
nof da sayılabilir. Rahmanlnof, Şalya -
pin gibi, lhtilA.lden sonra Rusya.dan uzak 
kalmıştır. Bugtln dünyanın en büytik 
bestekarlarından biri olarak Pariste ya
şamaktadır. 

Madariaga da, sivil bir mülteci sıfatı 
ile geldiği Parlste İspanya kavgasma 
uzaktan bakmaktadır. 

öldüren 
~V k t k d 

Kendini ·damdan kurtarabilecek mi 
Süzan, b:r evli erkeği !<arısınjan boşataraK 

az sürdü ev:enm~şti ... Saadetleri 
Bu katil, hem kocasını öldüren bir ka

dındır, hem de bir amkat ... Süıan De. 
laris bir iki sene evveline kadar meshur 
bir avukat olarak girdiği mahkeme salo
nuna bugün jandarmalar arasında giri
yor .. Evvelce bir çok suçluları, müdafaa 
ettiği yerde bugün kendisini müdafaaya 
çalışıyor ... 
Süıan Delaris 34 yaşındadır. M. De

laris ile bundan 4 sene evvel evlenmiştir. 
Bu adam ikinci kocasıdır ve kendisi de 
onun jkinci kansıdır. O -sene kocasından 
bosanmı~ olan Süıan, bir bankada müdür 
muavini olan Delfuis ile tanı_şıyor. Bu 
adam, Süıanın annesinin bir para işini 

takip etmektedir ve bu münasebetle sık 
sık onlarla iörüşmekte9ir. 

Dclaris evlidir. Fakat ihtiraslı bir ka
dın olan Süzan onu kansından bo)atıyor 
ve kendisi evleniyor ... 

Bir yuva bozularak kurulan bu aile. 
nin saadeti uzun sürmüyor. Süzan ihti
raslı olduğu kadar da kıskançtır. Koca
sının hareketlerinden şüpheleniyor ve 
aralarında kavga başlıyor. 

Bir müddet sonra Delaris ile kansı 
geçinemez oluyorlar. Kadın bir gün, şid· 
detli bir kavga esnasında. kocasına: 

- Sen beni biliyor musun? rl "·e ba?!ı-
. J 

rıyor. Ben kızarsam insanın kafasını pat
latırım .. Aklını başına al ve ona göre ha. 

· reket et.. 

Fakat adam, bu tehdide aldın~ etmi. 
yor ve gene eskisi gibi hareketinde devam 
ediyor. 

Süzan kızmıştır. Fakat sinirlerine ha
kim oluyor ve cinayeti o sırada işlemek
ten kendini alıkoyuyor. 
Gü\'endiği şey onun a\'ukatlığıdır. Ko

cası aleyhine dava açıyor : Kendisini bo
şamasını \'e bir yaşındaki çocuğuna na· 
faka vermesini istiyor. 

Fakat, avukatlığı burada tesirini gös. 
termiyor: Kadın, en müşkül davaları ka. 
zanmış olduğl! halde, kendi~ine ait olan 
bu davayı kaybediyor. Mahkeme, kan İ
le kocanın bir müddet ayn yaşamalarına 

\ 
karar veriyor. 

Süzan Delaris öfkesini alamamıştır. Bu 
sefer kocası aleyhine başka bir dava açı
yor: 

Delaris evvelce, annesinin para işlerini 
takip ediyor. Süıan, o zamanlar Delari
sin b~zı ~uii stimallerde bulunduğunu, 
ve on bin liraya yakın hir parayı zimme 
geçirdiğini iddia cdİ}'or. 
Kadın, bu davayı da kaybedecektir. 

Mahkeme. suçu sabit görmüyor ve Sü
zamn kocasını beraat ettiriyor. 
Kocasına hınç besliyen kadın. avukat

lığın para etmiyeceğini görünce, intikam 
almak için diğer vasıtaya baş vuruyor: 

Delaris ayn yaşamaktadır. Kansı ile 
dargındır. Fakat Süzan, kocasınn ailesi 
ile görüşmekte ve evlerine girip çıkmak
tadır. 

lşte, cinayetini de kendisine gösteri. 
len bu müsamahadan istifade ederek İŞ
li yecektir. 

Süzan Delarislerin evinde o gec~ geç 
vakteJ•adar kalıyor. Adam, onun yanı
na gelmiyor ve her zamanki gibi, ayn.bir 
odada oturuyor. sonra yatak odasına çe
kiliyor. 

Kocasının uyuduğunu tahmin eden 
Süzan, diğerlerinin de bulunmadığı bir 
sırada, yatak odasına giriyor .. Delaris 
derin bir uykuya dalmıştır. Kadın, ya. 
vaş ya\'aş yaklaşıyor \'e yatağın baş u
cuna gelerek, tabancası ile, adamın ka
fasına iki el ateş ediyor .. 

Silah sesleri üzerine ko~nlar, kadını 
~aşkın bir halde buluyorlar. Derhal tev. 
kif olunuyor .. Adam ölmüştür. 

Bugün Süzan mahkemede sur;unu iti. 

işkence ile tedavıl 
H AS.4.\' Kumr;ayı yazıyor: 

~" 
"Hastanelerde teda\'İ ucreti 0Jrıı9~8ıt!l 

rar \'erdiği icin Şehir l\1ecl1s;ed 
kitlere ur.ırıyor. Eski~i gibi parıısıı ıııo"' 
u uliınc <levanı edilmesi isıeniYOr·11111ı 
inıkaııları nıshetinde mali kııdrrll 0 ı Jll 
fakırlerl parusıt te<la\'i etınek yııını dır 
de~il, nynı :ııımanda insanlık vaıırcs~ ııF 

Fakat paru~ıı teda\'i edilınck oıe ı.~ıO 
tanelere kabul edill'n fakirler hUrdıti 
nıpılacak daha bin ük bir İ) ilık ,·o 1 (f · . . ·e 
tıu ılıı koğuş tedavisi usuiünc nıh11:1, r. ~ 
nıekl.ir. Zire esn:-.cn ya tuğa dii~c~ ı~tn ı 
ınııııı kentli ıstırabı kendıne klıfı ın• d 
ıııh:ışın<la yalan hast:ıl:ırın inlllilt•r ııtr 
ınck hukikııtcn lıılı:ınımlil cdifınCZ r ,fl' 

• 11tilC 
kcnceılir. Bu lıırzıla ıstıraplı ın ki<\ 
ındn bir hastayı teda,·iye çatışı119 

ce ile tedavi gıhi bir şey olur. >~ 
Ö\'le zannedi\'oruz ki koğuşııırılıı 1. • . o 

na yalan hastaların aralarını hıÇ 1~t~ 
hircr paravana ile ayırmak bu hııst 
alı n:ıcalc bir tedbirdir.,. •6 r 
~ 

Beden terbiyesı 
ve futbol 

p lffAMI Safa ua:ıuor: , 
ı;I• F 

''Dizde spor denince futbol 8 eıJ 
şeydir. Polis romanını halis bi~ıs ı 
:yat çerçevesinin dışında bıraktı~' 1 • 

de, futbola sporun bütün kapılnrı~~ 
halt:\ onu fçeri alırken dainııı Jı{}) 
rasimle karşılarız. ,.ncıı 

Sporlar arasında futbol, insan fJ),..~ 
en a:ı: yarıyanlanndan biridir. eıı ıı 101 

f'&lebe hırsı, ekseriya, uı,·iyeti~ 1~rııı~ 
onfına zıt, hor bir faaliyet nevı _> 11 

t pı·_. 
İnsan vücudu kendi normal gelıŞ~ııtl 
siplerine tabi deAil, topun hc,·csle 'l'ıı& ~ 
dir. Gol yapmak hırııı, her zaman. ~şl 
ıı;ağlığına ait endişeleri \'e hesapları 11cı _,, 
a~nrak, futbolcuyu, sıhhatine yııb• ~·"· 
emelin peşinde kendini zorl:ımaY0• 
mayn ,.e hırpalamaya sevkeder. ıı.ıiıı' 

Sporun faydn~ından ziyade cııe ıa 
temsil etllAi içın futbolun tanııını ııırı' 
sll7.lııl.hı ileri sürülmese blle ontl 1 ııı,ı1 
plan~lan alarak daha gerilere ~ı 
ı;ıcnçli~e_ \"Prilr.r.ek berten l.:üıtrıril 

1 
dtf' 

d :ın ilk d!lşiinect-ğimiz tey 011119 1.ı 
('~l· 
:_:/ 

Aradıkları sır . 
vor· A H.UET Emin ı·alman ya:t ıl.'. 

"Yirmi sekiz kişilik bir Ameri1>9~1ı; 
yeci ı;rupu f.ıtanbul ve Ankarııda J) 

k · 'zde11 ı kaldıktan sonra memle etımı 1111,ıı 
Bu terbiyeciler şimdi Rusya ve/> ,

1 
ti(!' 

gidiyorlar, bundan evvel ltııl~'ll) 1 
etmişlerdir. ı;eıltıl r 

Bu kıymetli misafirler, meııı.~1111ııl'I 
den gözleri arkada kalarak ll)·ı: ·•1111 
dır. İçlerinden biri demiştir ı; rırese.,.,r; 
cennet ... Ne çare ki cennette 11~1111 
yok. Hayııtımın geri kalan ıosunıl ~-1 
kiyede geçirmek lazınıgelsc, h 

- 1 d d~ go1 e yııpar ım.,. 
1 İkinci bir Amerikalı terbiY~!,.ıe . ••,_,o, ~ 

celerini şöyle ifade ctmiştır: 11ıı ~ 
bir memleketiniz var da ncJcıı eıcr 'I 
sizli tutuyorsunuz. Tilrkiyede Srof:ı ~ 
cakl:ırını, ne kadar ruasrorln bı1uro>1 
ceklerini cihana duyursanız eder J 
!erle se~·yah gelir. Siz istHaıle i11 ı;ıl r 
Onlar da dünyanın hııklkt bir fcr'f\ 
!indeki bir köşesini görurler ,.e .~ 
y:ırlıır., , ştl 

"Heyet .rcl~i Profesör Vats~rıindcıı f1 
söylemiştir: "Türkiycdc biribırdti\C• ~ 

. 'k ' "I . . o gör .., ' \'e ayrı ı ı u emı ynn):ın adi'" 
rada kale içine çıktıktan oı;on~a 

511
111 ~ 

Ycnişctıirc doğru ~iden bir 1•
11

1 )-c 

yenin yirmi sene içinde gıttı~ııctcıı 'f1l" 
- l oıerı ... bu yolda bıraktığı ıı er ıılC ~I 

müş olur.· insan derhal şu k~fl~e ıır t 
ki yenilik ve iyilik sel h9lıl1 11111c :ır'J 
Herşcyin yeni ölçülere uygun ~elt'sl <"~ 
sl nihayet kısa bir zaman J1J~- ıııı~1',., 

"Tiirkiye; bu muvnffakh'C~·rt;I>°' ı 
dı? Amerikalı terbiyeciler, 

1

1
1,,ııı ~', 

' 

j; • ( 
ziyarle hunun sırrını anlanııı ııetl~ f 
Jcrdi. Temaslıırı ve görüşlerl•"f{lrl>I~ 

1 
t 

var<lıkları kanaat ~urlur ki: eıfl dt '\ 
kııldıJıını, bnşkal:ırı taroCırıda~t1ce9~e1 
ho~ulacıığını, acı tecrübeler rı edeıı 1ı'# 
lam ış, nkll ve emek israf ctıı:ı:ie C (",. 

b' nıe~ rJll mek ve kendine lfıyık ır tıJ>C er~ 
icln deha sahibi bir milli ~ur· 1' ~ -,,S 
fında bir mllll birlik kurınu: ııcr1110,ıt 
nln elde elliği mm·uffnki} Ail, ftl ,cı 
sırrı, bu birliAe tazyik ile de ol~1~ 4 
bir se,·gi ve kan:ıntle vnrı!rtll: teJı ~ıf. 
Ilımdan sonra Türkiye harfe 'fU[ı1ı 
korkmaz, irlicııdan korkınnıİıJ<e ftl ~ 
tehdit edehilecl'k yegAnc teh 0ısıııı 
lilUnln her ne suretle olursıı ~ 
muıdır.,, tJe }., f 

. }lidde \., 
raf ediyor. Fakat bunu .. d9rıı'· .•• ı:rıU 
~mı söyliyerek kendısını ıı. 

lışryor. t ıcııd~v 
Bununla beraber, a,'Uka ,;i ıııJ1l1 

ron davasını da kaybedeCeo 
yor. 
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f!!awata dait 

Eski şiirimiz 
hakkında 

l:ı lJGUNJCO gentlcrln e kJ ı:ıilriml:ıl 
tıırııl'\ız &nlnınaınasmdnn şikayet edip du
'dett b. Onlar dlmn cdcblyntmın dlJinl 

Ilı~ lr ecnebi dlll gibi kn~ıhyor, 
~le p~ de anız öğrenmiyorlar. Bu gl

~lıi'!eYrCk a ru. kalmıyııcak, Fuıoli')i, .,., ~ 
~l ~edlın'l okuyan bnlunmıyncak .•. 

~ol'tıııı.et &öylUyorlar; ben pek ııannetmL 
lamı tlraf edelim k1 bizler de mektep 

~l!?hıı da, gençlik cnelerlnıluie dh·an 
~~ 11 Pek anlamazdık. Oertt biz az 
~~!Jııı~ Öfrenınl tık; e.rabt vo farisi 
btıırdik. erı &lındikl gentlerden daha çok 
bertıerın nu aycdo maımunlan, yani 
~ı.tı~ tnısraıarm dı~ manasmı daha 
l'I aıı1anı ~ıcblllrdlk. 1t•akat bunun §il
~ far:k, duymak olınadığmm sonra
~I gibi ~a \'ardık. Edeblyıı.t dersleri es
etl:ıe lin C\"anı etseydi bugUnUn genç

~o e: "Siz divan edeblyatmı an
~'lı:ıı rsıınııı,, dlyectl-tik. ÇUnkU o ede-

te\•kfn 1:, btriaknn e \'armak itin aruz blt-
l el( arabi, farlsi kelimeler öğ-

' b taruri l ede klfi değildir. Diln. 
teııtıe er Yerinde '\'O hc.r devrinde 
~et :.~llilden zlyBdo manaya ehem· 
~ l'Inlsler, gUzelllğf ~eu bll· 
1ııı lltanacıa ' ... ., ... 
-..ııar h.._ aramışlar, haklmruıe söze 
4bL e'lllı,ı 
-·ııtıık erdir. Şeldl zarafetinde blr 
~ bnııındnğuııu, mükemmel bir 

~ " bkeltıneıcrtn delilet ettiğinden 'ti " lr ın 
li. l"artaıı:ıa ana. ta5ıdığmı szmck ltln 
-~ılır k değil anın yaşça Derlemek 
~Uiğı. I>i\'an cdcblyatımımı kıymet\, 

sı~lıı:ı de bilhassa §eklldedlr. 

:::.~~~anınıızan olduğu gtbt bugil· 
lteı~ tla • eski tanda edebiyat o· 
~ ~ ıısıı" talebeye gazellerin, kast 
~ ~ nıcııyetıcrlnl anlatamazlar· 
~o ela, bizim hocalnmnız gibi, kcn· 

~ette ~:&51n, tecrübeyle, denmlı bir 

bıı ~daıtı:akıa hfisıl olan ze,·kf, kar
~~ll~ı.ıı,~ derhal ılrayet ettirmenin 
,...

1 
Y~ tını görUp: "sizler bunu sonra 

•cı <l!'J.. tıt,.,_ 

'"'ı.t saa ~ dcmcğo, beytlcrfn, DlIS• 
al·a tn ece Clı mnnıısmı anlatmakla 

b!\"ılıı Cc:bur oJaealdardı. 
~ Cdebf 
~ du~'ln _Yntnnııdakl ekli güzelllk-

~~~ dıı, .:• e\"tnck için bittabi yal

' ~. Satıat ~ dctfıdlr: nnatla meşgul 
\!'.. tltr. llngu Uıcr1nae dü,Ştinmek de JA. 
'"d· nku '\ı cill:!?fttı gen~lerlmlz arasında 
~ la,., erg &anata, edebiyata ''erecek 
Ilı~ te1'ı(!'r ot divan Balrlerlmlzt merak 

• ı\ • onıa 
~~ttı~tı öğ rı okumak lstiyctckler-
"11 a tı:ıı b renrnek bilmem bir neli 
'1° he,·esı ağhdırr herhalde bir heves 
ılı. ~t0 11 VerdJ ;;.ı 
."llı llıeın tt• dikkat mesele ldlr. 
~ ~ ıns::~e aruz öğretfrlerdl de

' l 1 ôhenı söyUycllm, blr filJlrfta 
~,~~ 1 de~ı :: ! ancak hc\'esl olan üç 
~ ltlJ ~kl • bana öyle geliyor ki 
~ lco a'dı~ da, efnll • tefalll mek. 
~. _!arca ôğr rı halde, amı ederler. 

~""'lıy enırıer. 
.~ Or fa 
H. - Saı._ lisi, arab· 

~."'ltı ""lıacıaı 1 kelimeler ... Dos· •a.. P ~''übor. ~ "l!rxıda. " ~lu, lnsan•m bl. 'IQ eıettıı d" S:rknn bir ~mda. bu 
t Yor11 °rt bC§ 
ı ~ltııı il. Zan Yilzü geçmediğini 

liı:.. eter hl nedertm haklıdır· bel1'1 
~ 111 rıu: jl ' :~ ~ltııııyc nha faxladır ama öy-
' a 'e\·erı bt Cek kadar !:Ok değildir. 
~ •• "I! ah r ll<larn 
~ ı'Cıılr; hattA 

00
1an kendi kendi. 

,~ tııııı bil !.:Ol;'tJnu, lfıgate bak-
t batta he e duYtnndan anlar. ç.o. 
\' ıılınız f~ln böyle olmadı 

)!. ~da rn 
~~·ı a:~ekette Fuzoll'yt, Baki· 

~.~ıı~ba1ıauıuı0~1nıazsa bu, mek-

~a RQQ,.1 'Y8ooldır. Ancak 
~ "erfnln la 

L li 0Iaeakt on n &eYmemesl 
"t~, ' ır. Faknt ~ ""thı a kendn ° §airler bu· 
~.ı.t ders hl ertnı sovcllrcmezler 

"'tf • tblr kt • 
il Oktıt hle eb onlan zor. 

lltıınz. 

' 
Nurullah ATAÇ 

.... 
ıtt ............. : ........................... i 
') Agustos; 
' ') ? i •• ? ? ! '· . . : "'••,, : 

·········· : ········· ··············· ........ 

• Lozan muaheaesinin )ııldön'üniü mü nasebctilc 'dün 'üniversite salonunda bir 
merasim yapılmıştır. Tafsilatı bt1 sayfada bulacaksımz. Resimlerde, merasimde bu. 
lunan üniversiteliler ve Lor.anın iktisadi malı ehemmiyetini iz.ah eden hukuk fa· 
kültesi doçentlerinden Yavuz göriilüyor .• 

• Şirketihayriye tarafından, H<l$köyde ki tezgtilılamıda Türk iŞ,Çisi, Türk mühen 
disi ve Titrk malzemesile imal edilen 76 nu maralı vapur, dün, Bolar.içinde yaptığı 

1 

. 1\ • \; 

\, 
1 

~--· ~ " 

eı 

•l 

husus! bir 'Se]erle il1emele ool1amtl1ır. 
Bu gez.inliye bütün deniz müessesezdi erkanı ile gazetecı1er aavetli buluıuyOJ

lardı,. Vapur saat tam 16 da köprüden kalkmış ve Kadıköye gittikten sonra döne 
rek Kavaklara kadar kdh Rumeli vı kdlı Anadolu sahiüni takip etmiştir. Bu sırada 
Şirketihayriyenin umumı Mtibi kısa bir nutuk söylem~ vı davetlilere Şirketihay, 
riyenin şimdiye kadar yaptığt muvaffaki yetli çalışmaları anlalmtltır. 

... 
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LOZAN GUNU 
Ak ayın 

yeni vapurları 
Birincisinin inşaatı 

tamamlandı 
Alman Krup tezgllhlnrma Akay idare

si için ısmarlanan iki vapurdan bir tane-

151 tamamlanmI§tır. Vapur yakında denl· 

ze indirilecek ve buradan gidecek heyet 

tarafuıdan teslim alınacaktır. Vapurun 
ağustos eonlarmda veya eylfll başların

da limanımıza gelml§ bulunacağı tahmin 

edilmektedir. 

Akayın bu vapuru normal seyirde 14 

mil yapacaktır. Bu sürat bu günkU va

purların hepsinden fazladır. Vapurun 
boyu Heybeli ve Kalam!§ vapurlanndan 

beş metre daha uzundur. Genişliği ve 

derinliği de bu nisPette fazladır. Vapu. 

nın içi bilhassa çok gUzel bir şekilde tan 

zim edilmiştir. Yan tarnflannda husust ka 

marnlar vardır. BütUn kamara ve salon. 

larda pf15 havayı daimi surette değiştirip 

yerine temiz hava sevkedecek otomatik 

tesisat bulunmaktadır. Gemilerde milkem 
mel yangın tertibatı, büfe ve kazandaki 

suyu içilecek bir hale getiren tesisat 

vardır. Aynca geminin tahlisiye tertiba

tı da çok mükemmeldir. Su istiab mfkta. 

rmda tahlisiye yeleği ve simidi bulun • 
maktadır. Ssndal adedi de fazladır. 

Akay idaresi bu iki gemi ile kadrosu

nu zenginleııtirmf§ olacaktır. Yalnız ida

re yandan çarklı vapurları artık kJı,dro

dan çıkarmak için bunlardan başka iki 

vapura daha ihtiyaç göstermektedir. Ye 

nf vapurlar gelir gelmez, fıdi gUnlerde 

Haydarpaşa Kadıköy ve pazar günleri de 

Adalar ve Yalova hattında çahı,ıacaklar
drr. 

An karada 
ucuzluk 

mücadelesi 
lstanbul suları 

lstaobuldaklnden 
ucuz • •• 

Ankara, 25 (Hususi) - Ankara 

belediyesinin pastahane ve mahallebi· 

tiler için tesbit ettiği tarife bugün 

kendilerine tebliğ edilmiştir. Bunlar

dan birincisınıf olanlarda pastalar ye

di buçuğa, dcndurmalar ona, kalıp 

dondurmaları on iki buçuğa, şerbetler 

beşe, hariçten gelen kapalı sular üç 

buçuğa, Ankara suları yüz paraya, 

kahve yedi buçuğa, sütlaç gibi sütlü 

mamulat ona, gazoz beş kuruşa inıdi

rilmiştir. 

•• 
Universitede 

dün yapılan 
büyük • 

merasım 
Lozan sulhunun on beşinci yıldö

nilmü diln saat on a.Itıdn üniversite 
konferans salonundn kutlandı. Kon
ferans salonu bayraklarla silslen· 
miştf. ltfafyo bandosu saat on beş 
buçuktan itibaren salonun önünde· 
ki bahı;ode mtlll havalar catmağa 

başlaroıştı. 

Saat on altıda bandonun çaldığı 
tstıklfıl marşlyle merasime başlandı. 
Marş ayakta dinlenildikten sonra 
iktısat fakUltesi profesörlerinden 
İbrahim Fazıl kUrsUye çıkarak mera· 
slml açtı, profesBr kürsüye çıkmış. 
ken Lozan sulhunu mali bakımdan 
aıılattr. Bundan sonra hukuk faktil· 
tesi doçentlerinden Ya•ruz kUr • 
süye çtk&rak şu nutku sBylemiştf r: 

"BugUn yıldönUmUnU kutlamak l· 
cin burada toplandığımız Lozana gi· 
den yolun başlangıcı Amasyadır. Eş
siz lnkıldbımıı, büyilk harbin sarsın· 
tılarlyle göçen eski dUnya nizamının 
çökUntillorl arasından TlirkUn milU 
benlik ve egemenliğini kurtarma 
karar ve dileğini ilk defa Amasya 
tamimiyle ortaya attr. 1nkıltıp tra
dC'sfnln kristalleştiği mihraktan, 
Büyük Şeften 21-22 Haziran 1919 da 
sadlr olan bu tamimin direktifleri 
milletin kayıtsız ve şartsız lstlklft.l 
ve lıf1klmlyetinl temin ve bunun i
çin de mlllt hareket ve mukavemeti 
organize etmek esaslarından ibaret· 
tir. Bu dilşünceler mlllt kongreler 
karar ve kanallarından geçerek dış 

eğcmenllk bakımından mnıt misak, 
le eğemenlik bakımından da mnıt 

hAklmlyet formüllerinin temelini teş 
ktl ettiler. 24 Temmuz ·923 de im· 
zalanan Lozan muahedesi millt mi· 
sakı gerçekleştirdi. Lozanda bütUn 
dünya yeni bir hayata kavuşan yeni 
Tilrkiyenin hayat ve lstfklAllnl ta. 
nıdı. Amasya ve Lozan uçları ara· 
srndn geçen dört yıl Türklilk için en 
CPtin bir imtihan ve mücadele dev
resi oldu. nutun rnflletce sonsuz 
ve sa~·mız fedakı\rlıkları icap ettiren 
bu rtene hakikatte TUrk tarihinin 
en şehamem bir safhasıdır. 

Lozan sulhu bugün on beş yaşını 
doldurdu. Buna rağmen Lozan yal· 
nız canlı bir hatıra kıymetini değil, 
ayni zamanda gUnün ha.dlselerlne 
has bır vnkla. hayatıyetfnl taşıyor. 
Gerçi hunu söylerken mim hayatı
mız bakımm<lan başarılar ve yUksel
ticl inkıln.plarla dolu olan bu on beş 
yılın umumr kıymetler Aleminde de 
yarattığı değişikliklerin vüs'at ve en
ginliğini dtişünmcH ... tşte o zaman 
hadiselerin seri akışına ve yeni yeni 
hak ve adalet telı\kkllerintn yekdl
ğerlnf lco,·aıamnsma on beş yıl da· 

yanmış ve daha da dayanacak olan 
Lozanın taşıdığı esas cevher ve kıy
met meydana çıkar." 

Y a v u z bundan sonra Lozan 
sulhunu harp sonu muahedelerlnden 
ayıran hususiyetlerin şekil, muhte
va, ruh yenlllkleri bakımmdan ol· 
mak Uzere Uç grupa ayrıldığını söy
llyerek bunları anlatmış, sözlerini 
şöyle bltlrmiştlr: 

"- Mlııt varlığını en yllksek siya. 
si kıymet telft.kkl eden, m1lletın şe
refini her şeyden Ustun tutan ve bu 
ltibarla diğer mflletlerln mevcudiyet 

ve şerefine de ayni hisle riayetkA.r 
olan Tilrk mllllyetçlliği, kendi hak
larının müdafaasında her zaman 

gösterdiği hassasiyeti bundan sonra 
da en yüksek derecesiyle izhardan 
geri durmayacaktJr. BUtlln fertleri 
millt ve slyast bir şuurla yekdiğeri· 

ne kaynaşmış olan TilrklilğUn "ta· 
bU adalet" 1 tayinde asla şaşma

yan mUşterek hukukt şuuru övlin

mek şartlarına en uygun btr hak 
çerı;:evesl olarak Lozanı yarattı ve 
tanıttı. Hem mlllt, hem insani olan 
yaratmada hem haklı, hem de mu. 
lete yararlı bulmada mutlak bfr fsa· 
bete malik olan bu hukuki şuur, mil· 

ıt birliğin olduğu kadar mllletler a
rası nizamın da teminatıdır. Lozan, 
hak ve adalet esasına dayanan bir 

dünya sulhunun Uk temel taşı olmuş· 
tu. Karşılıklı hak ve şerefe riayet· 

ten doğan m11Ietler arası mllşterek 
emniyetin ilk çığırı Lozanda açıldı. 

,Yeni bir dUnya nizamı kurmak için 
hakkı arayan insanlık doğru yolu ve 
kat'! veçhesini ilk defa Lozanda 

bnldu. Adı Türk, şefi Atatllrk olan 
milletimiz, sonsuz inkişaf ve terak
ki yolunda dev adımlarla yilrüyUp 
giderken on beş yılın ardından Lo. 
zana işte bu mUIA.hazalarla bakıyor. 

Her sene bugün milletin ve ln· 
sanlığın haklarını koruma hususun
daki iman ve kararımızı tazeliyoruz. 
Bu imanın yatağı, Türk mllletlnln ! 

ölçilsU:ı: genişlikteki cömert ve fazf. 
letkı\r hak ve insanlık duygusu, des-

teği ise Türk gençliğinin iradesidir. 
Tarihi bilen, TUrkU tanıyan, hakka 

tapan herkes bu çellk iradedeki son
suz kudrete gUvenlr. Feyzini mllıt 
duyguların öz ve temiz kaynağından 

alan bu kudrette Türkün bUyilk yarı· 
nmı selAmlarım. Şef ,.e TUrklUk var 
olsun!'' 

Çok alkışlanan Y av u z d a n scn
ra hukuk fakUltesintn bu seneki me· 
zunlarından Naşit Kızılay kür-

Yalovada 
işleyecek 
otobüsler 

Denizbaokın ısmar

ladıkları yakında 
gelecek 

Denizbank tarafından Almanya.ya m • 
marlanmış olan Uç otobllis yakında eeh
rimize gelmiş olacaktır. Bu ptobüsler 
büyük vo lk1 katlıdır. tJstUnde açık ha. 
vada oturulacak yerler vardır. Bu oto
bUslerde seyahat çok rahat olacaktır. 

Yalnız bunların Ielemest jçln evvelce 
yapılan tetkiklerde Yalova ve kaplıcalar 
arasındaki köprWerin takviyesi lilzum. 
lu göİ-UldUğünden bu fa bir an evvel ta • 
mnmlanacaktır. Bu ilk tecrübeden sonra 
yeniden otobüsler ısmarlanacak ve iler
de Yalova - Bursa ve Mudanya. Bumı 
arasında da Denizbank otobüsleri l§llye. 
cektir. 

====================== 
sUye çıkarak şunları Böylemlştlr: 

"Arkadaşlar? Başsızlık ••• Bir dev· 
let için en bUyUk folft.ket ve lnhll!l 
olur ve oldu, TUrk mllletl yuvar· 
ıandığı girdaptan hnltıs olmak ıcın 

bir baş bekledi. Asaletine, elvan. 
mertliğine itimat edecek ve ona ba§ 

olmanın şeref ve mesullyeUnl idrA'k 
edecek bir şeY, bekledi, Lozan do. 

ğarken beklenen bu altın başın ö· 
nilnde dUnyanın eğilmesinin sembo
lildUr. Lozan TürkUn yaşama kud· 

ret ve kablllyetınln şahlanmıe bir 
timsalidir. Lozan Türkün şerefli 

ve muzaffer alnında parlayan ve 

parlayacak olan bir güneştir. Lozan 
Türk dehasının ve Ttırk k11Icmın1 
varlığına mağrur Türkün başı ll.s· 
iilne koyduğu ebedt lstlkla.I ve h!kl· 
mlyet tacıdır." 

N a § i t Kınlay sözlerini §Öyle 
bltlrmlştlr: 

"- Bize bu kadar mühim blr ~ 
Uce lhda eden bUyUk fstlklft.l şehit. 
lerlne ebedi ihtiram ve fatiha .• Dev· 
lotlmlzin namını ebedileştiren DA.hl 

Şefimiz Atatnrke ve ona bütün bit 
samimiyetle iman edip yardım eden 
bUyUklerlmlze 11 milyonluk büyük 
bir milletin so~suz minnet ve şilk· 

ranlarını sunarken kendisine Lozan 
ve müteakıp zaferlerinin muhafaza, 
şeref ve mesulfyetinl emanet ettiği 
gençliğin sevgi, bağlılık ve borçları· 
nı arzederlm." 

Müteakiben Hilmi Dönmezer 
de Lozan sulhu hakkında tahassua. 
!erini anlatmıştır. Son olarak pro· 
fesör lbrnhlm Fazıl bUyUklerimlze 
tazim telgrafları cekllmcslnl teklif 
etmiş, bu teklif alkışlarla kabul e· 
dtlmiştlr. 

Merasimden sonra herkese limo
nata ve pasta ikram edilmiştir. 



HABER - Aksam t>08ta.SJ 

--~\ . ~ 
:~ t 

... • ... • 4 

Suriye kabinesin
de değişiklik 

' . . . . . . . . 

tÇERDE: 
• Fransız milll ba)Tamı münasebetlle 

Atatnrkle Fransız cumhurrcisi arasında 
tebrik ve teşekkür telgrafları teati edil
miştir. 

• Atına mıntakasındıı vukun gelen zelze. 
le dolayıslle ba~ckll CeUıl Bayar ve Ha. 
rlclye vekili Tevfik Rüştil Aras Yunan 
başvekili ve hariciye nıızırı Metnksasa bi. 
rer telgraf g~ndererek hükfımetimldn tces 
sürterlnl bildirmişler, telgraflıı leşekkilr 
ce,·abı almışlardır. 

DIŞARDA: 

• Dün öğleden sonra ?ıfoskovada Kızıl 
meydanda, 11 federe eumbariyetln genç.. 
liklerlnln temsil edlldlll muazıam bir 
spor geçil resmi yapılmış ve bu geçid~ 
memleketin her tarafından gelmiş olan 3:; 
bin genç sporcu iştirak eylemiştir. 

Hariciye Nazırı 
istifa etti 

Şam 25 (A.A.) - Havas muhabiri 
bildiriyor: 

Suriye Hariciye ve Dahiliye naz:rı 
Cabiri, fıtifa etmiJ ve kaboine ha

ricinde hUkfunetler işbirliğine devam 
eyleyeceğini bildirmi§tir. 

Mardam kaboinesinde pek yakın-

da bazı deği§iklikler. yapılacağı sa· 
nılma.ktadır. 

• Deledlyc iktisat işleri müdürü Asım 
Süreyya, Bnlkanlardald tetkik ı;eyahatirı

den dönmüş ve satış fiyatları, iktisadi me
seleler hakkında blr rnpor hazırlamaya 
başlamıştır. 

• Gümrfilt muhafaza -re balık avı memur. 
lnrı Kadıköy clvnnnda gizli balık tutan 
bir şebeke yakalamıştır. Haklarında taki. 
bata girişilmiştir. 

• Londrada çıkan Niyuz Kronild gazetesi 
Hiller!n emrlle fşarı ahare delin Almanrn 
yı:ı. sokulmaktan menedilmiştir. Resmi Eın. 
zete, bu memnuiycte bir sebeb göstenııc. 
mektedir. Fakat iyi haber alan mahnfilde 
söylendl~ine göre bunun sebebi, bu gaze
tenin, lsp:ınya hnkkında verdiAi bir seri 
haber Ue Alman ordusu yüksek subaylnrııı 
dan birisinin yaptığı bir tahlfl olsa gerek. 
tir. 

3ladisdec, fl/dtkc 
Galatasaraq 

• Znhlre borı~ısı idare he3eU seçimi dün 
yapılmıştır. Yeni heyet ay başından itiba. 
ren fanli3 ete geçecektir. 

• lzmir serslsl münasebetile, Denizbank 
her iskeleden lzmire gidecek vapurlarda 
16 a~ustostan 15 eyHile kadar tenzilat yap 
maAa 'karar vermiştir. 

• Pazarlıksız satış kanununun talblkl 
şeklini gösterir tnlimntnam1.1 hazırlanmaya 
başlanmıştır. Gelecek ay Vekiller heyetin. 
'de görüşillccck ve meriyct rncvkilne gire. 
ce'ktir. 

• İktisat \•ekaleU müsteşar vekili Hüsnü 
Ynmıın diln Akşam Ankaraya hareket et -
ın iştir. 

•Bir benzin kumpan)·asının Beykozdn 
yeni mahrukat antreposu tesisine gümrük 
\'e inhisarlar vcklıleti tarafından müsaade 
olunmuştur. 

• Ziraat fakültesinden bu sene 52 genç 
mezun olmuştur. fczunlar slaja gönderile. 
cckllr. "üçü de Peşte Ziraat kongresine si. 
rl,.ceklerdlr. 

• Maarif \'Ckülctl orta tedri<mı öğretmen 
]erinden el ırılde terfi edecelılerin listesini 
hazırlamaya başlamıştır. 

• Hayat p:ıhalılıRı hakkında tetkikler ya. 
pan İngiliz mülehas~ısı Bernhav ZonguL 
dakhın şehrimize gelmiş, belediyeden ba. 
zı malumat almış ve tekrar Trabzona git
rufşlfr. 

• lnönU Türkkuşu knmpına bu sene 196 
ıenç işlinık etmiştir. Bunların 22 si kızdır. 
Kampın ilk senesinde 120, gecen sene 185 
talebe iştirak clm işli. 

• lktisat vekili dün Türkoriste üzüm ve 
fındık kurumları mümessilleri lle görüş. 
müş ve ihracat meselesi üzerinde izahat 
•lmıştır. • 

• Emin~nllnde Yenlcamlnin Mısır çarşı. 
ıı tarafma düşen binalnnn isUmUikinc ge. 
Jecek ay başlanacaktır. 

• OMaköyde cnmi civarında bir meydan 
açıl:ıcak ,.e caminin bütün güzelliği ile 
meydana çıkması fçfn bir park ynpıla. 
caktır. 

• Türkofis İstanbul şubesinin yeni mü.. 
<ıilrü Cemal Ziya, bugün lzmirdcn şehri
mize hareket edecektir. 

• Say!iyclcrdekl e~lencc yerlerinin tef. 
tip neticesinde tarifeden Cazla para alan
lar te.-;bit edilmiş ,.e haklnnndn kanuni ta. 
kib:ıta girişilmiştir. 

• Yapağı ihracat tııclrlerl dün ic Ucaret 
mlldürü Mümtaz Rekin başkanlığında bir 
toplantı ynparnk yeni projeyi tetkik et. 
mişlerdir. Projeye sore yapağılar 6 kısmıı 
ayrılmıştır. 

• Hcrcke çocuk kampında bir kaza ol. 
muş, bir çocuk elektrik cereyanına kapı. 
larak ölmüştür. 

• Dükklın ve tlcıırethanclerin öğleleri l 
"den tice kadar kapalı bulunması hakkında. 
ki h dairesinin tekliCi belediye tarafın
dan kabul edilmiş Ye ticaret odasının fik
rine müracaat olunmuştur. Ticaret odası 
tatilin bir snnt yapılması fikrindedir. 

• Deniz tarife komisyonu dünkil toplan. 
tısında Akny -re Şirketihayrlyc ücret tarf. 
felerinl tasdik etmiştir. Denlzyollnrı tnrl. 
feleri de bundan sonra teshil olunacaktır. 

Kerestecilerde çöp . 
iskelesi 

Belediye İstanbul çöplerinin denize 
dökülmek üzere mavnalara yüklenmesi 
fçin Kerestecilerde bir iskele inşa ettir. 

meğe karar vermiııtir. Bu iskele §imdi
k! Tekirdağ iskelesinin yanında olacak
tır. İnşaat tamamlandıktan sonra lstan
bulun çöpleri buradli.ı) mavnalara yükle
necek ve Marmara açtklanna dökille • 
cektlr. 

11 DOKTOR ÇIPRUT ~ 
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Cildiye ve Zührcviye müteha11ru 1 
B:yoğlu Yerli Mallar Pazan 
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seı~ı~ ~.0 ~m!~~~lk~• 
pek ttSirli ve taze aşıdır. Divanyolu 

Sultan Mahmut türbesi No. 113 

• Pöpl gazetesi, Brükseldekl Alman el('i. 
li{ıinin yakında bilyilk elçiliğe toha''' ul 
edccejfinl teyit eylemektedir. Sal~hiycıt:ır 
mnknmlıır, bu hususla herhangi bir be) n
n:ıtt:ı hulunmnktıın istinkAf etmekte ise ıh: 
resmi bir tekdp verilmemiştir. 

• İngiliz kralı dün yakın zamanda ln~i. 
Jiz tebealığına geçen Avusturyanın Londra 
elçisi Fronkestzini kabul etmiştir. 

• Macar başvekili Jmredl, Roma ve Ye. 
nedlkten Budapeşteye avdet etmiştir. 

Radyoda bu akşamki 
saksofon konseri 

Genç ve kıymetli sa.natk!rlarnnı-:d n 1 
Ankara Rlyaseticumhur filarmonik or
kestrası eollst saksafoncusu Nihad Esen· 
gU tarafından bu akpm saat 19,20 de 
İstanbul radyosunda bir konser verile
cektir. Genç sanatkar Nihad, geçen !!e
ne de A vnıpa radyolarında konserler 
vermiş ve bu yabancı memleketlerde bil 
yük bir muvaUeJoyet kazanmıştı. 

Rcemlmiz liu kıymetli artlstJrnlzin 
Bükree radycsundaki konserinden sonra, 
Romanya radyo mecmuasının çok beğe. 
nilen Türk sanatk{rma tahsis etmiıı ol
duğu birinci sayfasını göstermektedir. 

Toprak mah
sulleri Ofisi 

TeşkllAtın kadrosu 
hazırlandı 

Toprak mahsulleri ofis teşikilitı ve 
kadrosunu hazırlamağa memur edilen 
Hamza Osman Erkanın hazırlamıt 

olduğu proje §Chrimizdc bulunan 1ktı· 
sat Vekili Şakir Kesebire arzcdil· 
miş, aynen tasvip olunmuıtur. 

Şakir Kesebir dün uyuşturucu 

maddeler inhisarı müdürlüğilne gel· 
miş, umum müdür Hamza Oaman 
ve arkadaşlanrun ittirakile bir toplan
tı yapılarak toprak mahıullerl ofis teı
kil5.tı etrafında esaslı surette göriltill· 
müştür. Bu toplantı sonunda kadro 
kati şeklini almıştır. 

Ofis umum müdürlüfüne Ham. 
za Osman Erkan, umum müdür mua
vinliklerinden birine afycn inhisarı 

mUdür muavini Şakir Turalı, diğe· 

rine Ziraat bankası İstanbul şubesi 
müdürü Hamid Kuray, um~mi kitip
liğe de Osmanlı bankası Galata ıubcsi 
müdürlerinden Sırrı Aksun tayin edll
mi§lerdir. Ofisin afyon i§lerini umum 
mUdilr muavinlerinden Şakir Tura· 
lr, hububat işlerini Hamid Kuray 
ve silolar miidürlliğünil bizzat umum 
müdür Hamza idare edecektir. 

Diğer taraftan buğday itlerini devir 
alacak komisyon da te§ekkül etmiıtir. 
Bu komisyon bu haf ta i~eriıinde fa
aliyete geçecektir. 

, . . 
resım sergzsı 

münasebeti e 
Yazan: Nizamettin NazH 

W'" Baştarafı 2 incid c 
tırmalayıcı, muvaffak araştırmalar :> p
mıftır ..• denilebilir. 

Ayetullah Sumerln portrelerlnı..1-an 

dördil de güzel. İnanmaz e anlamaz l:a
kı~lı mavi gözleriyle Eda Sperko, bUt ln 
sempatik hatlarıyla Bayar, samimiyet, 
zek4, vakar ve distinction üade eden ka 
fasiyle Nurullah Sumer i>i çalıpılmı§ bi. 
rer tuval suretinde takdim edilebilirler. 

Cevad Gökdeniz 
İki eser te~hir ediyor. Fakat bu adı 

b·ırada zikrctmemize sebeb olan ııey, i
• ıde ettiği huauslyettir. Yani srginin 
<1 1nlzden bahaedcn biricik tablosunu im
zalamış bulunmasıdır. Pek muvaffak bir 
c:ıer olmamakla beraber, flotillA. çok 
snyredilen bir eser oldu. Ressaınlarmıız, 
d "Dizi çok ııeven ve çok denizci olan bir 
n.llete hltnb ettiklerini unutmamalıdır
lar. 

Feyhaman'ın astığı portre bermutnd 
ıpk canlı. Edda Sperkonun mizaladığı 

portre de lSyle. Fuad Sayhanın "Tunca 
köprilsU,, nü Trakya umum mUfctti§Uğl

niıı kaçırmaması tcmennl-edilebilir. 
Gilzitı Duran'm "Su zanbağı,, ve mı 

zanbağmı andıran kadın ctüdil, Sabri 
Ekşinin kudret ve gençlik ifade eden 
"portre., si, Ka.lınikofun bütün eserleri, 
Viktorya Siryan'm "çiçekler" i ve "na
tUrmort., u, Zahidenln ve tvon Karsan
m "natUrmort" lan, Ahmet Doğaner'in 

"portre" si, Anahid Apkaryan'm "man
zara" ar, Şevket Dağ'dan sonra. tarihi e
serlerin ihtişa.mmı tatmak zevkine tutul 
m~ olan Aptullah Cizgen'ln dört eseri 
zikredilmeğe değer çalı~lardrr. 

Şevket Dağ, Hikmet Onat 
ve Çallı! •• 
Şevket Dağ, bu yıl Uç eser te~hir e. 

diyor: 
1 - Varakça hanı 
2 - Çuhacı hant. 
8 - Rumelihlsan. 

' \ 

Bizde camlle.rin ellr ve felııefesinl, 
tarih! eserlerin ihtişam ve cazibesini en 
fyl konu~urmue frrçalardan biri olan bu 
Ustad, bilmem bana ne der ama .•• ben 
Ilfmı ktskanan delikanlılardan değilim: 

Ne Varakça hanmr, ne de Çuhacı ha
nmı beğendim. Bunlar, bundan evvel ver 
di#i eııerleri imzalıyan arfüıte ınal edi
lemezler doğrusu. Ustad bu yıl yeni bir 
hamle yaparsa kondblnl sevenleri mem
nun eder. 

Hikmet Onat ••• niçin biıe §U tahta evli 
latan~ulu vermek ısrarmdadır bilmem? 
Tahta Kabatq evlerinin denizi 'bulandı
nı,, ma o derece bol hulya katabllen bir 
snnatkar cehdini ve yaratıcı kudretini 
bir parça da pis derelerden ve kara 
tahta yığını mahaUelerden ötelere has
retse ne olur? 

Çallı namevcut. Fihristte bahsi geçen 
he§ eserinden birini bile getirmemiş. 

Sergiye gelenleri böyle bir istihzaya mu
hatab etmek hakkmı kimden almış bu 
vatanda§? Ya resim vereceksin, ya 
trcnniyeceksin be birader. Resim vere
ceksen neye vermezsin, vermiyecekscn 
ueye vereceğim der de sonradan oyun 
bozanlık edersin ? 

En muvaffak eser 
Bence 22 nel Galatasaray sergi.sinin 

en muvaffak eııerl Sami Yetik'in "Eski 
Ankara" mdır. 

Neeell, parlak renkleriyle kafasında. 
ki gijler yUzlU fi.lemi bize gösteren ls • 
kenderl de kaydettikten sonra bir bu· 
çuk saatlik gelişigüzel bir dolaşmanın 

2t: TEMMUZ -.:P 
Loyd Corcun Versay 
muahedesi hatıraları: 16 
Kadınların seçim hakkındun bahsedlllll' 

mest kara~laştırılan konferansta 

Bir adam kapı 
dışarı edilmişti!. 

imparatorluk kabinesi meseleyi bütün Birincisi, Kanada başv~i sır çırıı 
bu noktalan gözönünde tutarak tetkik Laurier'dir. Bu. güzel ve kıbar .ıa ~ 
ediyordu. Almanya deniz a~m eski müs.- adamdı. Gayet ahenkli bir seSl ."' 
temlekelerinin iadesi kabul olunursa, Al- kısa cümleleri ile nazarı dikkau 
man nazırlarının ve muharrirlerinin SÖZ- çekiyordu. . . aıı" 
!erinden anlaşılıyordu ki, Almanya bu !kincisi de general Botha ıdı .. 
geniş araziyi endişe ve şüphe edebilece- sanlan sevk ve idare etmek içül 
ğimiz bir şekilde kullanacaktı. mı~ bir adamdı. J 

Harpteki hadiseler, İngiliz imparator- Büyük bir baş, sabit ve anla~ da 
luğunun ne kadar fazla tehlikelere maruz kan bir çift göz, derin ve ktUJ1aI1 ıJŞ 
kaldığını Almanyaya öğretmi~ti. Fakat, bir ses ... Tam karşısına otu~ı! 
bereket versin Almanya bunu keşfet- ğum için bu çehre tamamile ~eri 
mekte geç kalmıştı. Yalnız, istikbalde önündeydi. Kumandası aıund d 
aramızda bir ihtilaf çıkacak olursa Al. işe nasıl sevkedeceğini hayalim~ 
manya bundan istifade etmesini bilecek. dmyor, karşısında olacak . ~ıııı" 
tir. yanıbaşmda olmayı arzu edi~. dt 

Bundan başka, Alman müstemleke Daha sonra onu, kendi dıll~ 
siyasetinin açıkça izhar edilen gayeleri şurken dinledim. Sesinde ve h ~ 
de gözönünde tutulunca, itilaf devletleri- de irade, istikamet ve ikna~ 
nin Alman müstemlekelerinin eski sahip- Adamlarmm muharebede o~Ull şııl 
!erine iadesine niçin taraftar olmadıkları dan niçin koştuklarını şirodı 
anlaşılır. Fon Lettov şarki Afrika Alman kabildi. ~ 
topraklarında bir.iki bin kişilik zenci or. Bir nutku esnasında hoş ~ir. .,e 
dusu ile bu kadar iş görürse 1 milyonluk muştur. Benim başkanlık ett~i?1 ~o 
bir odu ile ne yapmazdı? §ercfine verilen bir ziyafette idt ~f91' 

Müstemleke meselesinin halli için ev- lerde kadınların seçme haklatl 
vclı\ Almanyanın Afrikada havadan, ka- pılan mücadele son haddini 
radan ve denizden komşularına, bir teh. Devlet adamlarının yaptığı ~ 
like teşkil edecek büyük bir kuvvete sa. tıda biri çıkıyor. ''kadınların ~"' 
hip olmaması icap ediyordu. kı,,ndan bahsetmeye baş)ıyoıu dl 
Cenubi Afrika bu harekete taıaftar olanlarıtl ~ 
lsimleri cenubi Afrika tarihine daima ri muarız olanlarınki kadar ~ 

bağlı kalacak üç kişi vardır ki bwılar idi. Kadınlara seçim hakkı veri~ 
1919 da, sulhun kimseye ceza verilmeden hararetli bir taraftar olduguII1 ·~ 
yapılmasına taraftardılar. Bu üç kişi cc· nim sözlerim bile kadmları şinı 
neral Botha, general Smuts ve Lord l\til- yordu. 
nerdir. Botha ile yapılan müzakerele! ı 
Bunların üçü de Afrikadak.i geniş top. da kadınlann seçim hakkı içiı1 ·"" 

rakların kadrini tesbit ebnek üzere lıir 6C>yliyccclderin araya kans~~ 
masa etrafına toplannuşlardi. .Milner min eUik. Botha söze ta.alca tJa, ıı
sulh şeraitini ve müstakbel cenubt Afri- nubi Afrikada konuşulan golatl 
ka hükUmetini rakipleri olan Boerleri Bir iki cümle söyler söylerneı. 
gözönünde bulunduran bir esas üzerine dan bir adam kalktı ve i.ngil~ıısı'*' 
kurmak istiyordu. Çünkü. Boerlerin ora- raıt onun sözünü kesti. Faka~ 
da nüfus itibarile büyük bir üstünliiğü her toplantıda olduğu gibi, n1l1_1"'..,J 
vardı ve oradald ı....,..,., medeniyetin ilk sip kadınlara seçim hakkı ~; ı 

~JaM ~bB'"' 
hadimleri onlar olmustu. söz söyliyen zannederek rnu , 

Konferansta vaziyeti Kiçnerin her şeye yakasından yakaladı ve: tal' 
göre değişen ve pratik zekası kurtarmış. - Çık dı$(lnl diye ba~ 
tır. Vereniging muahede~ine barı~tıncı doğru sürükledi. 
bir mahiyet veren Milner d~l, odur. Bu hadise en fazla Bothafll11 ~ 
Pariste Milner, düşmanı istihkar edecek gitmişti. s# 
derecedeki bir şiddet siyasetinde eski ra.. Botha Parise geldiği zaman ICJ1ltı 
kiplerinin mukavemeti ile karşılasnn,tı. az bozuktu. Duçar oldu~~~ 

Bunlar Uç mühim şahsiyetti. lçlçerinde üzerinde büyük bir tesir ~ 
Bota vücutça, tabiatçe ve yaptığı tesir i· mişti. Cenubt Afrikaya dönd 
tibarile en kuvvetlisiydi. Bazı kim eler soma da ölmüştür. eri <t' 
vardn ki, mesela bir odada iseler, orada Ben hayatımda, hareket! 
bulunduldannı, hiç seslerini tıkarmasa- bu kadar güzel bir adam gl5 b~ 
lar bile farkedersiniz. Botha da onlaıdan Hakikaten büyük bir adalll~~ 
biriydi. Kendisi hiç çalışmadan nazan nasihat verici ve barıştrrıcı 1 ;_t> 
dikkati üzerine çekerdi. (De~ 

. Onunla ilk defa, 1907 de, ticaret endl.. 
meni başkanı sıfatile bulunduğum bir 
konferansta tanıştım. O, konferansta 
cenubt Afrika başvekili olarak bulunu. 
yordu. Bu, onun da, benim de impara
torluk işleri iizerinde ilk iştirak etti~imiz 
konferanstı. 

Konferansta Botha ilerde Almanya ile 
harp olması ihtimalinden bahsederken 
hiç birimiz bir giln olup, bir dünya har. 
binin dört kıta.da ortaya çıkardığı me
seleleri halletmek için toplanacalımm 
aklımıza getirmemiştik. 

Bothc o imparatorluk işleri konferan· 
sında bGyük bir yer a~ değildi. Bu 
meselelere bir lngiliz olmak sıfatile daha 
fazla iştiraki beklenirken o, ticaret me
selelerini ba~kalarına bmıkmı§tı. 

A vusturalya başvekili Deakin, herkesin 
bildiği sözleri gürültülü bir ~ilde tekrar 
ederek saatlerce konuştu. Yeni Zelanda 
başvekili Sir Josef Vard da çok konuşan 
bir murahhastı. 

Konferansta beni tesirleri altına alan 
iki kişi vardı ki bunlardan biri kısa bir 
nutuk söylemi~ti; Diğeri de güzel bir ıa. 
kırdı etmişti. 

lntibalannı arzeden bu yazıyı o8yle bağ
lıyalrm: 

V. Arslanyan'm "Rüstem pa3a., Jann
clan bir krsmr, "Ayasofya,. dan, bir kısmı 
da "Yenlcanıi,, elen değil mi acaba? 

Nlzameddln Nazif 

Şehit dil~~: 
tayyarecif1'1~ 
Cenazesi J:ııO:~ıı 
askeri mer118 

kaldırıldl 
lzmir, 26 - Gece uçuıı-ı1 

oehid dilaen tayyareci ge~ 
fik Uçkunwı cenazesi dUiı ,p, 
simle kaldırılarak Kadi!P ,ıJJ 
liğe defnedildi. Şefik altJ •~ess:;; 
recidir. Evlidir ve iki çocııl" 

Aşk, macertı 

romso1 
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~*r~::n~cifıe K~~m:fÜakanhğından soruyoruz; cao~;~~~;?an 
·§~;~,~~~:~ .. :.~~~Mekteplerde niçin tevzii mükafat 4 -Lfıübali 
~tı~~ıi~~~

1

::·ıı~~~:~~i~~: an'anesı·nı• ı•hya etmı·yoruz 'J, Vaz1tn: Hara Davut 
t-...._ ı 'Yor sa Onu yılda ya iki defa görürüm, ya 
"'~ ;rıct nırım. Süruri'nin bir man 

t. • e bu · · görmem. Ne işle uğraşır? ne zaman 
" 11~,, ı ım ne kadar azametli 

'"l'Or: ı benimle tanıemıştır? kimin nesidir? adı 
... Yalnız ortamektep ve lise sınıflarında onar talebeye ders başına birer kitap hediye. nedir? doğrusu, bu suallerin hiçbirine 

, t~&;urı, lıusu olma ey yiizii nıahım etmeği 
0

it.iyat ... ed .• insek, .. her y. ıl. 40.000 kitap sürülmu ... · ş ... olur.Sa d.~c~ .~u .~a~_eke~ ?ile bizdel cevab verebilecek vaziyette değilim. Fa-

S:ı>ııı ;,; bu tarzı revişden ıcçdi müellıfın, tabun, mucellıdın, matbae.cının ve kagıtçını n yuzunu guldurebıhr kat nerede karşılı:ı.şırsnk karşılaşalım, 
bllt!ıt 4a1r ıtmedi fcryadu ufrım, --------------------------,-----------------·---- bilirim ki o mutlaka yılışkan J,hşkan gü-ıım gUhu K cşişden geçtı! lümsiyecek, bir dostumla ne kadar malı-
} Bugünlerde kitaptan ve kitapçılıktan Jarı da dahil olduğu halde bizde bir yılda Hatta, mektep kitapları dı~ındaki bütün rem bir muhavereye girişmiş olursam 

1:1ı.r,, ey b" . .. çok bahsedildiğinden mi nedir ... yaprak· bu kadar cilt basılmaz. kitap alış verişi bile. olayım mutlaka yanıma sokulacak, başı-
"''"21 1 »ı!lruvvet. yuru bl vefa, 
lJe'Zl • kıınc etti ctdılin bana, larınr karıştırdığım bir fransızca mec. Bayan Metin, Cenevrede. beynelmilel 11: * • nı bilmediği, sonunu kavrıyamıyacağı 
A' ~ınıdcn g J\ muada, smıllarmı birincilikle geçmi~ Pa. tedrisat kongresinde \'erdi~i rakamlar :\1edenf memleketlerdeki kitap sürü- sözlerimize karışacak ve ... mutlaka can 

"}le eru ararsın ama, t; 

Yını sr.ı•diğ:m. işişdı>n geçti.' ris me'.:teplilerinden bir grup beni uzun bizde talebe adedinin, her yıl, ne büyük münden dem vuranlanmız, medeni mem sıkıcı olacaktır. 
1" uzun düsündürdü: ld · · - leketlerde kı'tap sevgisinin ne gibi vollar. Amcamın oğluymua gibi, kırk yıllık '-'ıu1 • bir süratle artmakta o uğunu ıyıce goze J 

lld a11a hır k dan umumi terbiveve kano:.tırıldığmı as.. ahbabım, can ciğer arkadaşım veya ııa-
ztı.ı. ~ çı madım Bursaya her En kül"tiğü sekiz ~·asında \'e en büyüğü vurmaktadır. 1934-35 yılında, 36 lise- J J li 

A .. • "'I: nıyet) . :. J • la hesaba katmamaktadırlar. hncağını salladığım blr karde§imml§ gi. 
"'la \ika enınm, bir engel çıkar. on beşlik altı yedi talebe yanyana dizil- mizde 7384 talebe varken bu sayı 937-38 bi bu mendebur, konuşurken elini omu. 
~ '" b nlardan güzellıkleri ~k dinle. mi)er. llerbirinin önünde, üstüste kon- ders yılında 18.097 ye fırlamış. tık ve or Çocuğa biz, bütün hayatında kitabı acı k k " ı:a,. da cau güzel dağı Evliya Çelebi ka. . . . 1 bir hab halinde tanıtıyoruz. Mektep ki. zuma oyma ' sen" diye hitab etmek, 
tıt,,tın nlı anlatanı göremedım, bula. mu~ kitaplardan birer ütun yükseliyor. ta tednsat statıstıklerinde!d sıçrama ar- odama kapıyı vunnadan ginnek gibi tek. 
l · Bu kitaplar. çocukların bu ders yılın- bundan daha üstün olsa gerek. taplannın çocukta yaptığı reaksiyonu lifslzliklere nereden, kimden, hangi ya-

ı. ı; }liz n... d d' . ff k' 1 ilk' A düşünenimiz yok. Bütün bir yıl imtihanı kmlığımızdan mUsamaha bulmuştur? bu-
ıq to,.,ıa ..... e eweı kırk ellı vfu"fuıı sa. a güster ıklerı muva a ıyet erın m a Şimdi. yalnız şu otuz altı lisemizde, k k b' belA 'b' ö O 1 tal be 
.... t11 ntnıı:J J ·or ·unç ır a gı ı g rm ş o an e nu bana sormayınız. ÇUnkU size ce,·at. 
"< ıı "ırı • ar ... Bursa a'·anından mü· fatı. Ne de bolbol \ermişler! En küçük- yıl sonlarında mükafat dağıttığımzı dü- · · ek k' b b' •• d T !f "' ça ~ ıçın m tep ıta I ır umacı,. ır. a- verebilecek vaziyette değilim. Ben de 
~~di "e . \'Uş, naib Ali efendi. Şefii 1 !eri olan mini mininin kazandığı kitaplar, şünerek bir hesap yapalım: lebenin yapacağı ilk iş. pek tabii olarak, anlıyaınadıni gitti. Yalnız, belki §Öyle 

~ '. bırto~ır nice canlar atlara binmi.- j borunu en az bir metre geçiyor. 36 lisemizde 216 sınıf vardır. Her sı- sınıfı geçer geçmez bu umacıdan kurtul- dlyebillrim: 
<.a:ba 1 Çadırlar. çergelerle e\''\'ela Pı· tid na mfta on talebeyi mükMata müstahak mak, ve yeni ders yılının tanıtacağı yeni 
h P Ga '.oradan yokuş yukan beş saat Şöylece bir hesapladım: saysak 2160 talebeyi sevindireceğimiz umacılarla nasıl bağdaşabileceğini acı acı 
r-.r k(lç\ıkzı Yaylasına varmışlar. Burada 40 mil.\'On nüfu~lu Fransada as..,.ari · du"o:.. Onmek oluvor. Bu talebeve kitabın, 
'ı>a1 &nl g"ld "' anlaşılır. Bunların bellerine onar cılt, " J J 

~an Y\lk · 
0 

e aıa_balıkl:ır \-armış.. tahmin ile 10 bın mektep olsa ... bu mek· hediye ettiğimizi farzedersek dağıtılacak yalnız günün birinde sigaya çekilmek ü-
ı. ir""ı butarı ~ c:aatJik yerde Sobran zere musallat edilen bir bela olmadıgwını 
~ıı~ ı. unuvorm K t teplerın .ınıf adedi vasati dört olsa. Her kitap yekOnu 21.600 adedi bulur. üniver 

ilanı . · uş. ec: ane orman anlatacak en mühim vasıta ona ders yılı-
trııı ' 1 bır ya,·la i · s b 1 sınıfta muhtelif derslerden on talebe mü. sitelerimizin, yüksek mekteplerimizin 

:...~ ':in~ı-. J mış. 0 ran yaya. na başlarken bir ceza gibi sunulan kitabı, 
·~ :ı111 de aıa balıklar \'"'mıış o kMata müstahak sayılı:a. her talebeye müstakil orta ve ilk melcteplerimizin ta. 
( ~ arıa . .. .. telleyip pullayıp ders sonunda bir müka. 

A pı~ bırçok balık avla ... ·ıp tereva. sekiz on cilt hedİ\.'e edildiğine göre her !ebelerini bu büyük sevinçten mahrum 
tıp J J fat halinde sunmaktır. 

"il.. h n •. }'eıni~ter ... Bu yaylada nice yıl 400.000 talebeye 4 milyon kitap da. etmeğe gönlümüz razı olabilir mi? Ola. 
ı ~ k •O\'un 1 (a "nen · • ot armış .. Ç.obanları hep ğıtıhyor demek. Diyelim ki bu tahmin maz şüphesiz. Bunlar için de top yekOn 

ııa'.k0Yu·~ ;\l.i~a ile .arkadaşlarına bir pek müsrifane oldu. lnelim aşağı: iki bu kadar kitap versek her yıl sonunda 

Acaba biz, ders )11lan sonunda müka
fat tevzi etmek gibi asil bir ananemizden. 
niçin, bugünün çocuklarını ve gençliğini 
mahrum etmekteyiz? •

ka. '~ı~ıar cdıye etmışler .. O (!'ece ora. d ğ t ğ J ''40 b" 'it k. '1ı "Q ~ k b ., milyon, bir milyon hatta beş yüz bin a ı aca ımız asgar.ı .. ın cı ı-
ı..,1 ıı "tk .... ,.; e ab faslı etmişler .. Sabah 
"U \ ""ı.oen ı olarak kabul edh·erelim. Gene gözlerimiz tapla Türk kitaPÇısmı, Türk müellifini . e re,. Yo a çıkarak laleli, sün • 
. 'ııd~:ı a;lı.-ın1ı. gül ve gülbtanlı dağlar önünde belirecek olan kitap dağı. bizi hay ve Türk mücellidlerini ihya etmiş olu-

Bu suale, kültür bakanlığı tarafından 
bizi susturabilecek, ilzam edici, makul 
bir cevap bulunabileceğini sanmıyoruz. S ·~ :1 ... 

1 
~t•kçe, zerrin ve revhan koku- retten hayrete düşürecek derecede büyük ruz. Bizde bir yılda gatılan ve edebi &-

a}ı:'l"alt ~~·edermiş. N'ihay~t üç ı::aatte olacaktır. Deş yüz bin cilt. ~lektep kitap ı::erlerin yekunu asla 40.000 cilde ulaşmaz. Ensari Bülend 

k tiln k~llilin ılaşrnı~lar. urada 
a l1.ıtttıu~ı ~ar. Keklik avlamışlar, ba· 
'a~.levki·e~r .. Tereyağları, kuzu kebab

"4lll h-· ·lllı~Jer. Ramazanda a'-·a bu. 
• "<ıltı lınn J 

r-<t1at~ l'ak 
1 

ıs. A~· görüldü mü hemen 
. et. l'opı 1 ır. Sehırden de bu ateşi gö. 
~,. ar atılır ertesi gün oruç tutu-

~ nllrada 
;aıı n beş 
~ Pınarı saat yukarda Süleyman 

sıır yaıli'"ildaın seır~aye, 
yandan da haırıt>e 

hazo ıro an oycıruaır 

lbl 1 ır 

it;;~ bir su varmış. Bir kayadan gayet 
ta·.:"ltlı§ .. B~ıkı}·ormuş ~i .~ya~a ~ay~t 
~~ &oller . ~da da kuçük bürük bır S SANFRAN'StSKO eehrl bir taraftan beynelmilel 1939 
~1 batıkla '~Çınde de bir iki okka gelen sergisjne, diğer taraftan da müstakbel hat bıere ha
t ~;ıı donarr l ulunuyormuş .. Bu sular zırlanıyor: dünyanın en gilzol koylarından biri olan Sanfrıın
llııı,: karcıb tanbuldan iki üç yüz nefe- sisko ko)runda Amerikalılar eun't bir ada yapmı§lardır. Bu a-
~ r... aşı &elir b k · T !le ''\arc b • uz esermış.. em daya ·'hazine adası .. ismi verilmiştir. 

ıq burada 1 aşının izni ile Bursa ahali- 1939 sergisi ln~aatı için so.noo mil:;on dolar sarf eden Ame
~· 'atal'ırı bn &elip buz alırmış. İstanbul rikalılar, yalnız hazine ndaf'ı için 4 milyon dolar harcamıelnr

ıı-arı ~in u~. Karcıbaşı vasıtasile bu dır. 
~ ~·Gk ~ edılrnekteydi. Burası Keşi- Fakat Amerikalılar amrll adamlardır. Sergi için yapılan 

~ & ~ta nol.tası imiş. . işlerden mühim bir kısmı iı:ıtikbaldeki harblerde Snnfransie-
1-h !'aftan qlığ ko lim:ınmı :1ir dü5man taarruzuna ka~ı koruyacak müdafaa 
~ ~}·a dağla Ut dağları, bir taraftan vasıtaları olarak kullanılacaktır. Mesela hazine adasında ya. 
~ h lıboıu d ~İ garbından ise deniz a. pılan geniş yeraltı mahzenlerinde benzin, mühimmat, hııttA · 
"' a,ada 1 ac; an &örünürmuş .. Bulut. 

ı.:": tı' tanb ı tayynre!cr muhafaza edilecektir, 
~ k l\anıar k u bile seçilirmiş. Ke-
!ııı "Yalara· b' arların ara!:mdaki çıp. 

ır takını hatıralar yazar· 

Reşat Ekrem KOÇU 

..,c''t· ·ıo 1 tı 1'1;, '>ıç reng' ~ 
,ob... ·,'· l'a gı" ıne sokmak salgm bir 
; ·~ ı) I m<'ş "-' k 
~ ~12 '1gilt ~o sa veya azsa tte 
~, o dı,ılor b <'lrc ~alıillcrinde kuma ya. 
t t/rıt P. elruıe nıad • . 
Jıo, lJı,nıa cnı akısrler 

• <1J.ı ı r,,ıuneş ıi;•osını bollan 
fT ''UCıtd b -" ça uk yakıyor. 

B ır * saıbo ır ırelkoıru 

1 888 senesinde Kcmhriç tinivcrsitesin talchcsind<"n 21 
yaşında bir genç, hayatını kamerin mahrekinl çimıeğe 

ve saymağa hasretmcğc knrnr vermişti. Bu genç 20 sene bu 
maksat için çalışmış, 11 sene de Yal üniversitesinde profesör 
ola.."llk ayni maksat uğrunda uğraşmıştır. 

Profesörün bu hususta hazırladığı üç cilt eser 1919 da btl. 
mlştı. Fakat hıilfı endişe içcrsindedir. Ya zarblara veya tak
simlerde bir yanlış varsn. Onun için eserindeki bütlin ht>ı;ab 

nmoliyelerlni tekrar yapmağa karar vc>rmiştir Altı hesab 
makinesi bu iş için çalışmı5tlr. Hesab makinelerinin doldur-

1 duğu kağıtların sayısı 250.000 i geçiyor. lki sene sonra iş 
bltmış, profesör!in hayatının 31 senesini vakfettiği eho:.apla· 
rın doğru olduğu anla§ılınıştır. 

Şimdi profesör mlıstt>rih olarak eserini bastırabilecektir. 

* h a n:< n ~ a tt c ı• cd1 ıuı 

E T1YEN Tamei bugüne kadar yalnız romanlar \'?. çocuk 
hikfıycelri yazan genç bir muharrir olarak tanı:ımıştı. 

Bu yüzden az para kazanan bir muharrir ... Bu zat eserlrrinin 
birıainde görUnmiyen cigara ki'ığıtlarma sarılmış bir cigaı adan 
bahs~lmişU. 

Fakat bu fikir birçok zamanlar muharririn hayalindt• do. 
laşmış, nihayet onu hakikat sahasına çıkarmaya karar ver
miştir. Kendisi hiç cigara içmediği halde doktorlardan V;) fen 
adamlanndnn cigaranın ciğerlel'e verdiği zararın tiıtilnden 

ziyade kağıttan ileri geldiğini işitmişti. Muharrir çalışa ı;alı~a 
tUtUndcn, kağıdın bütün nvsafını haiz §effaf bir mad•'!e çı. 

karnıağa muvaffak olmun. bu 15Uretle kağıda değil, tUtıindon 
çıkmış şeffaf bir maddeyf" eanlı cigarayı icad etmiştir. 

anır roman kalhıramaoııı 
gDlb>D 

A MERİKADA muhakemesi başlıyan .Alman casus şebe· 
kesi gün gittikçe fazla ehemmiyet alıyor. 

Amerikan polisinin birçok emek mukabilinde yakaladığı 
18 m::ıznun arasında Alnıan deniz, yahut kara zabitlerini A
mcrikaya sokmak suçuyla itham edilen birkaç da güzel kadın 
vardır. Bunlardan birisi Amerikada bliyük ve muhteşem bir 
muayenehane açan Kate Buş isminde çok gUzel bir kadın 
doktordur. Bu kadının muayenehanesi hakikat halde Amcri-
kı:ı.da bulunan Alman casuslarının toplanma yerinden başka 
bir ı;ey değilmiş. 

İşi meydana çıknmn, bir cnsusmuş gibi aralarına girerek 
trışkilatı hem şaşırtan, hem de birçok vesikalar elde eden bir 
Amerikalı polistir. Tilrron isminde olan bu polis yedi lisan 
bilir, kıye!et değiştirmekte Ustaddır. Sonra dört ay içersin· 
de bir Alman muhnclrl, bir tilccar kfı.tibi, bir noter muavini 
ve bir ahçı olarak dört ı,:ahsı birden canlandırmııJtır. 

Tilrron günün birinde kendisini Alman casusu olarak tev· 
kir ettirmiş ve bu suretle Alman teşkilfıtının lçersine girmiş· 
tir. 

lf. 
~lUlıradla ~<C>(r'l)Y$mak 

yasa~LÇoır K 

O ÜNYANI.N' hemen her tarafında yolculukta teklif ve 
tekellüfe pek bakılmaz. lnsan rasgcldiğile çabucnk 

nhbab olur "e konuşur. Faknt yalnızlıktan hoşlanan, başkala

riylc konuşmaktan zevkalmıyan ins::ınlar da vardır. İngiltere 
§imendifer idaresi bunu düşünmüş ve dilşilncelerlylc başba§a 
seyahat etmek istiyenler için hususi vagonlar ayırmıııtır. Bu 
vagonlurın lizerinde ve içersinde "burada konuşmak yasak
tır,, levhaları asılıdır. 

lf. 
MOJJSDl!:<~ŞOırilaS ~<aıınıaıryaDaır 
tıs-.. UDAPEŞTED1'J Rafko hlnksa isminde bir kız keman 
lllllilt' dersi vererek geç.iniyormuş. Fakat buhran senelerin

de talebesi yavaş yavaş azalmağı:ı. başlamış ve zavallı kız aç 
kalmak tehlikesiyle karşı karşıya kı:ı.lmııJtır. Bu vaziyette in
sanlara musiki öğretmekten fayda görmlyen Macar kızı ka· 
naryalarn hafif musiki havaları öğrctmeğe kalkmış ve bu 1~ • 
te muvaffak olmuştur. Bir iki musiki parçası terennüm eden 
kanaryaların vticudu az zaman zarfında her taraftan duyul
mu§ ve Rafkoya bi~ok siparişler verllmeğe başlanmıştır. 

"Bana Madlonu, terennüm eden bir kanarya gönderiniz .. ya
hut "tango terennüm etmesini bilen bir kanarya istiyorum,, 
gibi bircok siparişlerle lmrşılaşan ıtızrağız bu arzularm hep
sini yerine getirmeğe çalışmakta ve bu yüzden büyük bir 
servet sahibi olmanın yolunr _..r.ıtmu_ş bulunmaktadır. 

- O, bir kötildür yedi mahalleye fe· 
nalığx dokunur. 

Blrlncl misal: 
Ben kahveden, gazinodan, bardan haz 

eden bir adam değilim. Keyfim, neşem 
yerinde olursa, gideceğim evde can sık
mıyacağımı, evin durgunluğuna bir par
ça neşe, yahut neşesine bir parça daha 
neşe katabileceğimi kestirirsem bir dos
tuma şöyle uğrarım. Yok, eğer suratım 
askmsa, yorgunsam tramvaya, otobüse. 
otomobile atlar, soluğu evde alımn. So
yunur, dökilnilr, bol bol yıkanır ve eli
me bir kltab alıp bir kenara uzanırım. 
Hele içkiden nefret ederim. Meğer ben, 
hiç de böyle bir adam değilmi3im. Bunu 
bana dün hiç tanımadığım, ömrümde 
yilzilnU gönncdiğim bir vatandaş anlat. 
mağa çalıştı. Şöyle kl; 

Yorgun, argın matbaadan çıkmış evi
me gidiyordum. Şerbetçiden bir ayran 
içeceğim tuttu. Tutamaz olaydı keşkl... 
Vatandııem biri yanıbaşımda belirdi \•e 
ftşina bir gUlilşle; 

- Oooo Ustad! ... - diye söylendi - si
zi bu halde görecek miydik? 

Evvela UstUme başıma bir göz gezdir
dim. Sonra hiç tannnadığmı bu adama 
- ne demek istediğini anlıyamadığım i
çin - kakavan kakı:ı.van, bakakaldım. O. 

- Haydi canım ... - anlamamazlıktan 

gelme. _ diye devam etti. Sizi bu halde 
görecek miydik? 

Nihayet dayanamadım. Pek haklı bir 
hiddeti, burnuna kusa kusa haykırdım: 

- Beni nasıl bir felaket içinde bulu
yorsunuz? ve nihayet siz kim oluyorsu
nuz? 

Evvelfl şaşgladı, fakat sonra gittikçe 
artan bir liiüballllkle cevab verdi: 

- Hiddet c>tmeyiniz üstad ! Ben sizin 
en yakın dostunuzun komşusuyum. Ev
lerimizde adınızm geçmediği giln, hemen 
yok gibidir. 

- Kimmiş bu en yakın dost? 
- Filan oğlu falan ... 
- Tanıynmadun. Hatırlıyamıyorum 

bu ismi? Nasıl bir adam bu? 
- Canım efendim. Uzun boylu, göz

lUklil. Ekseriya gri elbise giyer ... " .. 11 

de oturur. 
Uzun uzadıya tarif ettikten ve çok 

detaylı bir izahtan sonra bu dostun han
gi mal olduğunu anladım tnbii. 

Ve; 
"- O herine benim hiçbir alakani 

yoktur." 
Dememe vakit bırakmadan vatandaş 

devam etti: 
"- Sizin her akşam çakıştırdığınu: 

"maınmumuz,, dur da. Hani ayran içtiği
nizi görünce hayret edesimiz tuttu. 

- Be birader ... - diyecek oldum - ben 
hiçbir zaman içkiye dadanmadnn. Ayyaı. 
on çok nefret ettiğim insandır. 
Dudaklarına arifane bir g{llil§ kondu

rarak mukabele ~ttt: 
- Beyhude... Bizi kandıramazsınız. 

Arkadaşınız "filan" sizin bir oturuşta t. 
ki okka rakı içtiğinizden bahsediyor. 

Küfretmemek çin kendimi gUç tuttum. 
Bir yangından kaçar gibi yıınmdan u

_.. ntvanıı 11 incidı 
Kara DAVUD 
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Haqatımda bir erk ek daha fazla 
olmuş ne çıkar? 

Casus kadın delikanhl\ın deruni mü -
c~.delesini inik kirpikleri arasından a1.:.

kayla takip ediyordu. Genç asker sılı -
hatli ve sağlam vücudu, ihtirasla parh
yan gözleri, güneşten yanmış yüzü ile 
ona senelerce evvel bir kır yolunun ke
narındaki çukurda on iki on üç yaşının 
hissizliğiyle bekaretini teslim rttiği 

serııeri delikanlıyı hatırlatıyordu. Onun 
kim olduğunu, ismini çoktan unutmuştu. 
Ancak o ilk sevllişindeki kabalıSı, acı 

zevki unutamamıştı. Maamafih delikan
lı şiddete müracaat etmemişti, vaktin -
den evvel inkişaf etmiş hislerinin u • 
yandırdığı tecessüsle kendisinin her şe
ye razı olduğunu şimdiki• tecrübeleriyle 
o zamanki hislerini tahlil edince kabul 
ediyordu. 
Aşk hayatı böyle başlamış, ondan son 

ra hayatından bir sürü erkek geçmişti. 
Kadınlığının büyük kuvvetini erkekleri 
karşısında alçalmış göre göre anlamış 

ve bundan azami istifade etmesini bil
m(§ti. Erkekler onun nazarında ya yo

lunacak birer kaz veya muvakkat zevk
lerini tatmin etmeye yarıyan birer iı. • 
Jetti; aşkı ancak sinirleriyle anlıyordu. 

O akşam, Kollöre onu öpmek arzusuy
la çıldırdığı sırada Erna zevkle dudak
larını vermek i'lterdi. Delikanlı hoşuna 
gitmişti. Ona vlicudunu da teslim eder, 
muayyen noktalarda mahallileşmiş mad
di ve bedeni ihtiyaçlarını tatmin ederdi. 
Fakat Erna "iş" ini unutmamıştı. Mlila
zimc derhal ve orada dudaklarını ver -
mek onun kendisi hakkında iyi bir fikir 
~iameaine yarıyacak hareket olmazdı. 
Ruhan namuslu kalmış bir genç kız ro
lilndcydi. Böyle bir kız ise bir pana)ır 
kalabalığında kendisini yanındaki erke
ğe öptürmezdi. Eğer t('nha bir yolda ro 
mantik bir gezintiye çıkmış olsalardı bu 
milmkUn olabilirdi. 

Gctıerol /on Rogviç ile fon Strammer, Erna Flidere Paristcld ı·azi/esi hakkmda tali
mat vermişlerdi. (Mevzuu bu romandan alınarak yapılan filmi11 resimlerinden .. ) 

Başını hafifçe geri çekerek mırıldan. 
dı: 

- Hayır! rica ederim! 
Birden kendini toplamış gibi yaptı. Ge

ri çekildi ve mülazimin gözlerinin içine 
bakarak sordu: 

- Beni seviyorsunuz demek? 
Samimi aşk ve bedeni arzu ile c;ileden 

çıkmış olan delikanlı, hayran hayran o
na bakıyordu. 

- Nekadar güzelsiniz! diye söylendi.• 
Sizl semıek mi? sevmek de söz mü? si
zin için çıldınyorum. Böyle birdenbire 
tanıştığımızın ilk gUnU birkaç saat için
de çılgınca aşık oldum. 

bir pusla bırakmış olduğunu öğrendi. ' 
Smöking' Uat on ilClye kadar beklemlfJ, 
f!Onra ilk tam~tıklan bara gitmişti. Ora
da sabaha kadar kalacaktı. Ernanın o
raya gelmesini rica ediyordu. 

Tuvalet değiştirdi. Beyaz organdiden 
bir suare robu giyerek bara gitti. Bro
silof sabırsızlıkla onu beklemekteydi. Ne 
rede olduğunu sordu ve kıskandığını bel-
li etti. 

Erna sinirlenmişti. Söylendi~ 
- lşlerime karışma! ben senin neler 

yaptığını soruyor muyum? Eğer seni pe
şimde yakalarsam, yahut beni takip et
tirdiğir.i anlarsam Berllne döner dönmez 
i5i anlatırım. O zaman teşkilatla alakan 
kalmaz. Zaten evvelce de söylediğim gi
bi Berlin nazarında pek sağlam ayakka
bı görünmüyorsun, aklını başına al. Eğer 
Berlinden her ay aldığın paraya ehem-
miyet veriyorsan 
kayım deme! 

işlerime bumunu so-

Brosilof, casus kadmın emirlerine 
harfiyyen riayet edeceğini söyledi ve sö-
zU gene a~kına getirdi. Artık arzusunu 

Gece s:ıat birde ayrıldılar. kapalı cümlelere !Uzum görmeksizin doğ 
Ema otele döndüğü zaman Brosilofun rudan doğruya ve açıkça izhar ediyordu. 

• J llll!DrJDIDCJ•lm:J~ITJUllClE~rJ[3)11····• 
X.'CXVJ ' 

\ .ikontes dö l'Estorad'dan Baronnc dö Makumcr'e 

Erna mademki "meslek" tendi, teklif 
\'C tekellüfe na lüzum vardı? ondan bir 

aşk gecesini yalvarıyor, dileniyordu. \ 
- Ho!;iuna gitmiyor muyum? niçin be-

ni istemiyorsun? yalvarırım sana! seni 
öyle seviyorum ki. .. acı bana! 

- Hoşuma gitmiyorsun diyemem 
Brosilof. Fakat üstUme varma, aklıma 

eserse istediğin olabilir. HayaUmda bir 
erkek daha fazla olmuş ne çıkar? fakat 
sen benden aşk bekliyorsun; aşk ise si
parişle olmaz; bekle ... 

Birden Rusu dudaklarından öpilp geri 
çekilerek ilave etti: 

- Sabret budala! 

1 
Brosilofu ümid çılgını bırakıp çekildi. 
Beş gün böyle geçli. Erna her gün öğ. 

le ve akşam yem~klerinde, ilk tanıştık
ları küçük lokantada, Kollöre ile bulu
şuyor, akşamları yemekten sonra ten
ha sokaklarda mektepli aşıklar gibf do
laşıyorlardı. D('likanlı gittikçe açılıyor, 

hudutsuz bir itimad ve samimiyetle sev
diği genç kadına gizli bir şey bırakmı -
yordu. Artık Erna pek az konuşuyordu, 
buna mukabil dellkanlı ona mütemadi-
yen hayatını anlatıyordu. Ernanm gözü-

işlerin gidişine göre bir mil!/ 
biriktirmek mühim bir şey değil 
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Tevkifhaneye giderken yol üstünde 

bir doktora baş vurdum, yaralarımı dik 
ti, timar etti. biraz rahatladım. 

Sabahleyin mahkemeye giderken, 
genç bir adam yanıma yaklaştt. Yüz do
lar uzattı. Ve bu paranın kurdu öldür
düğümden ıdolayı hakkcttiğim ücret o! 

duğunu söyledi. 
Hakim beni baştan aşağıya kadar 

süzdük~en sonra: 
- Anladım, anladım, müsademede 

makineli tüfek bu herifi delik deşik et-

- ' mış •. 
Dedi. Sonra katibin okuduğu evrakı 

dinlemeğc başladı. Evrakın okunması 

bitince, sual falan sormadan, kurd Öl· 

dürmenin, şimdiye kadar işittiği ha 
rcketlcrin en fecii olduğunu ve sinema
cılara güzel bir ders vermek için işe 
benden başlayacağını söyledi. 

Eyvah l Kabak benim blşıma patlı -
yordu. 

Sözünü tamamlayınca sordu: 
- Bu zalimane rol için kaç para al· 

dm?. 
- Yüz dolar! .• 
- Öyle ise, iki yüz dolar ceza ve-

receksin !.. 
Tatlı canımı tehlikeye atarak kazan

dığrm yüz ıdolara yüz dolarda keseden 
ekledim, hemen oracıkta saydım. 

-2 -
İşlerin bugünkü gidişine göre bir 

milyon biriktirmek meselesi mühim bir 
şey değildir. Fakat benim hikaye etti
ğim zamanlarda, milyona dcğru gi'den 
yol pek dik ve aarp bir yokusa benzi
yordu. 

Buna rağmen ve bir sinema filmi he· 
sabına kurdları öldürmek suretiyle mil-
yonu kazanmakta gösterdiğim muvaf
fakıyetsizlik karşısında bile, ümidimi 
kesmemiştim .. Irmağı geçmek için yan
lış bir geçi!:i seçmiş, az yukarıdan gi-
deceğime, derin sulara ~apmıştım • 

Yaralarımı ve kurtları öldürme işin. 
de kaybettiğim paranın verdiği ser -
s~mliği geçiştirdikten sonra, genç de
likanlıların sinemalarda milyonlar ka. 

ne girmek için amirlerinin kendisine no 
derece itimat beslediklerini safiyetle 
söyhiyor: "benden hiçbir şey gizlemiyor 
lar. Rütbem daha pek küçük oldu(;'U J 

halde ehemmiyetli işlerle de meşgul o
luyorum.,, Sevgilisini inandırmak için 
bazı teferruat saymak ihtiyatsızhğında 

bile bulundu ve nihayet ıar arasında ma
hut zehirli gaz meselesine de temas et
ti: "Almanlardıın çalman dosyayı bile 
gördüm,, dedi. 

(Devamı var) 

zanıldrğına dair ıöyledikleri lı 
zihnimi gıcıklamıya başlad1····jıll 
kavuşmanın zor olduğu bild~g 
de, gene durmadan beni ilk •::,1 
mine sokmuş olan adamı ara dll 
yuldum ve çok zaman araı:ııa 
dum. 

Beni görünce sırıttı .. Galib• 
lemek mecburiyetini hi.ı5e 

11 
kurdların bana lüzumundan f~ 
yet vermediklerini ümit ettİ~1 't 
sefer bana böyle tehlikeli ı;ır 1 

g-inden kndini kabahatli sardı_, ···p 
kat buna mukabil yeniden g~ 
b;.ılmağa uğraşacağını teırııl1 • 

- Şimdilik elimde bir iş yo:~ 
Yakınlarda olacak .. Sen ara , 

''Ara sıra uğra,, .. Bu söz, 

rın doğdufu günden bu da~.~ 
dar, stüdyolarda yüzlerce l<1~ 
saniye tekrar edilen tılısıırılı • 

Bana kalırsa, sinema ile 
tecrübem pek te tatlı sayda 

cak benim gayem, milyonuırııJ 
rak "Teksasa,, dönmek vaad 

milyonu anacı~ıma teslim ct~19 
tün bu esnada aklım hep be5'r

şıyordu. 

Bir kaç gün sonra, ziyarete 
sinemacı bana, bir başaktöriltı 
tutmaktan ibaret olan bir rol 

dince, hiç sıkılmadan sordurıı: 
1
, 

- Bir milyon doların var ııı' 
Herif şaşırdı: 

- Ne dedin .. Ne ~edin; ~ 
mu? Sen deli misin, nesin .. ~ 
num olsa buralarda dotaıır 
işten çekilmeden evvel onu el~ 
azmettim. Benim de aklım f 
yonda.... dd:li. 

Hoppala! .• Ben de cebinde_-"' 
mıyan bir zöğürtten bir mily~ 

- " . d' d o 61 zanmagı umıt e ıyor um. , 
gibi, sadece günün birinde ıııi1 
vuşmağı kurmuştu. Bu cevaP el 
değiştirmeme sebep oldu. (jt 

homanın yolunu tuttum. ?Ail 

ba istif için atacağım ikinci ',ı 
sabını yapıncıya kadar, gene 

lığa karar verdim. t' 
İlk işim, arkadaşım l\' yk·ı~ 

dığı bir sürüyü beraberce d• 
mek oldu,. Sürünün arkasın ,.J 

·ncır> 
mızla giderken, bir Crenk ı 
nın gölgesinde mola verdik· 
sordum : 

- Bana baksa na; birer ~ 
lan nerede bulabiliriz?· ffl) 

(De,._...ı 

·-· : ,,.y de ona tasasızca oyunlar edeceksin. Hayır, sen onu sııtıll 

O 'RE .DO. 

semde ona karşı, hakiki bir ma~•ıkanın Allah dıye ~ Ş 
beslediği korku dolu l;iefkati, derin hlirmeti görnıed~I 
leğim, ben de aşkı inceledim, ben de kalbimin uçu ~' 

Sabahleyin sizin gittiğinizi duyduğumuz, hele sizi .Marsilya'ya 
göturen arabacı bana o çılgınca mektubunu verdiği zaman hepimi. 
zin de nekadar §aşırdrğımw tarif edemem. Zalim kız! kayanın di
binde, J.uız·in kanapPı;l,nde konu~malarımı?. hep senin saadetin üze
rineydi; onlardan alınman kadar haksız bir şey olamaz. tngratn (1), 

seni ilk çağırı§rmda buraya koşup gclmcğc mahküm ediyorum. Bir 
otel kağıdına karalayıverdiğin o kötü, çirkin mektupta, nerede ko
naklıyacağını bildirmıyorsun; onun için cevabımı Şnntplbr'e gonde
riyorum. 

Çeviren~ iN 1U1 trlUI O Oalh 
-78-

A T AÇ 

damı attım. Seni iyice tetkik ettiğim için emin o~~~ıııi~ 
rim: Sen sevmiyorsun. Evet, Paris kraliçesi sevgilı ·re -
kraliçelt'r ı;lbi sez: de işveli bir işçi kız sa~rılmak, ona ~ 
görmek sevdasındasın; sen kuvvetli bir erkeğin b 1' r! 
tapacağma bir kıskançlık anında kolunu tutup incite;~ ,, 
ğlıı hükmüne girmek istiyorsun. Makumer seni o ka ğildi' 
sana çıkışması da, mukavemet göstermesi de kabil dBe,ı. 
bir tek bakışın, o gönül avlayıcı sözlorinden bir uzıd 
kuvvetli iradesini critivermeğe kafi. Seni fazla se' .,eı-04' 
<'rgeç, onu hor göreceksin. Yazık ki o sana çok :~ ! G 

tiyle manastırda ben de sana öyle yüz vermez ını: bııee'• 
dünyanın en çckicı kadınlarından ve tasavvur edıle ğııtl'
zıb zekaya sahih insanlarından birisin. Hele doğrtılU .,dl 

Dinle, benim kendi elim, kendi gönlümle seçtiğim kardeşçiğim, 
bil ki benim dünyada en çok dilediğim ı;cy senin saadetindir. Se
nin kocan da, Luiz'ciğim, öyle bir ruh ve düşünce derinliği var ki, 
tabii vakarı ve asil etvarı kadar insana hürmet telkin ediyor; o zn-

kA. taşan çirkinliğinde, kadife bakışlarında gerç('ktcn ihtişamlı bir 
kudret görünüyor; bunun için kendisi ile derhal samimi olmam ka
bil değildi, halbuki o samlmiyell' C'rmeden bir kimseyi iyice tetkik 

edebilmek de pek giıçtür. Hem o adam başvkiHik etmiş, sana 
Allaha taptığı gibi tapıyor; demek sırlannı saklamasını bilir; o dip
lomat kalbinin kayaları ııltında neler bulunduğunu anlıyabilmek 

için hem meharet, hem de kurnazlık lilzırndı; fakat nihayet, be. 
nim cici karfü~şimin hatmndan, hayalinden bile gcçmiyen şeyler 

l:elfelUuı. lkimlzdPn srn Haynl oldu~un gibi hen dP bira?. Akil'im; 
~en1ıa tdgm Aısk, benim ağırbaşlı Vazife olduğum gibi. Ancnk şahıs
.lrımmda olduğunu sandığımız bu tezadı; felek ahnlarımızın yazı-

yoluna götürmek ic;:in ditlinnıesi liızımgelen zavallı bir köy vikon
tesiyi:-.1; halbuki senın kocanın bir Soria dükü olduğunu herkes bi
liyor ve sen, kimselerin, hatta kralların kolayca ramedemcdiklcri 

Paris•te saltanat sürüyorsun. S~nin büyük bir servetin var; .Mııku
mer, Sarclunya·daki cesim topraklaı ını işletmek tasavvurunda mu-

vaffak olursa scrvetın iki misline çıkacak; o toprakların ne kadar 
kıymetli olduğunu Marsilya'da lıcırkesler söyler. İkimizden birinin 

ötekini kıı;knnmağa hakkı mt'Sll, itiraf et ki o hak benimdir. Fakat 
Allaha çok şükür, ikimizin dCI gönlümüz yüksektir ve dostluğumuz 
bu gibi baynğı küçüklüklerin frvkindedir. 

Ben seni bilirim: beni bırakıp gittiğine şimdi utanıyorsundur. 
r.-akı'.t sen ıstedlı: ir. kadar knc:mı:ı ol, buglin sana kayanın dibinde 
&öyleıneğe karar wrmiş olduğum sözlerin birinden bile \'azgeçmi
yeceğim, hepsini yazacağım . Çok rica ederim, mektubumu dikkat-

le oku; çünkü MnkumPr'in sl;?.ü çok grçrcPk ama hPn asıl ondan 
d<'ğil, sPml11n halısed11ceğim. Bir kere, brnim cici kıırdşçiğim, sPn 
onu sevmıyorsun. lkl sene geçm11z, sen bu perestişten bıkarsın. 

' Sen hiçbir zaman l<,elipe'ye bir koca diye bakmıyacaksm; onu dal. 

cek yoktur; fakat ekseriya kibarlar alemi, biziın ke 111)1 

için bizdrn birtakım yalanlar, senin hiçbir zaman t~ı 
ceğin yalanlar ister. Mesela alem, bir kadının k d• J>lt 
nilfuzunu belli etmemesini ister. Cemiyet bayatın #s 
knnsmı bir iı.şık gibi sevse dahi onun a§ıkı olarak o)'tl 

mecbur olduğu gibi bir kadın da maşuka rolUnU !•~ 
Halbuki siz ikiniz de bu kanunu hic;:e sayıyor8unuZ· ırıed~ 
söylediklerine bakılırsa kibarlar aleminin asıl affet o • 
adettir, drnwk ki onu saklamak Jiızımdır; frıkııt btl• 

lılm değil . 
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Lik fikstörü 938 - 39 Sezonunda yapılacak 

l Yazan: Rahmi YAGIZ Federasyondan gelen 
Orptdo D 0 n ıı... """' kD bir emirle çekllmedl 

tıl( menz li'ile hal\Wlar yal aŞ• 1938 -1939 senesi lik fik.stUrünün çe-

ten son ıra stc~ceır em ırn ın n ver{dl n kileceğini bundan bir müddet evvel yaz. 

Beynelmilel futbol maçları 
Tesbit edildi 
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~ğı ~edbirler nihayet ne olacaktır? atlattıkları tehlikelerden en büyüğünün 
la bil r. lırnanı gibi tek geçitli bir ağız- e~iğinde bulunduklarını, bir defa duyu
~ hımaye edilrniyen bir limanda do. lur ve görülürlerse ele geçirileceklerini 

lir? G n~stı. ve ne gibi tedbirler alabi- anlamışlardı. 
~ etnılerın etrafına torpido ağı (1) 1 Brodey bu şamandırada bağlı Türk 
biler~ değil ya .. Çcvirmeğe kalkışsa transporuna ''Dersaadet,, vapuruna tor-

diy0rı aç gemisinde bu tertibat mevcut? pid~yu atacaktı. .. . . . . 
illan ardı.. Brodeye gelince.: Alman ku- ı ... ararı, karardı suvarının ... Fakat ıkın
bir danlann elindeki donanmada bövle ci süvari bu sırada Brodeye bir nok1:ayı 
bir ~~k~ana ihtimal vermenin çocukça ihtar etti: 
hit üşunce oldubrunu iddia eden süvari - Kapiten şimdi bu gemiye taarruz e-
tlırı 01~zsa basit bir tedbir halinde bü- decek miyiz? 
ıu ~ernılenn etrafına bir ağ kurulacağı - Evet .. 
lrtıl n~n iç ve dışında da devamlı kon- - l stinyedebekliyen Osmanlı donan-
t(h· $efıneleri bulundurulacağını ileri sü. ması ne olacak? 
ıOrlard N 'b' 1 k' ~ h ~· Nihayet iki taarruz hedefin- - ı. e ~· ı ne .o aca . . . 

dık angısinin müsait bulundug":ru kestiril - "\anı .. Torpıdolanmıza ılk hedef bır 
ten h · · 1 ' l'ıııa sonra o tarafa !;aldırmak kararile arp gemısı o amaz ı:'ı. 

ha na girilmeğe hazırlanıldı.. Brodey - Hele ~u~~ .~o~~ıdoyu atalım ... So~. 
ba tp rnecli-jni da~ tt K d" k ra buradakı gurultu ve kargac:ahktan ıs. 

' 1na ı;teçtj maki gı ;-
1 

e~ 1 
prec: ·opun tifade eder, lstinycye kadar ~zamr bir-

l
' Fuı spidl k ne ~ gra ına d' kaç mermi de oraya savururuz. 

r..~fak kerte ·e ~mi a~l asını ver 
1
•
1
. - Şu bağlı vapura isabet edecek tor. 

.,,v1 mır erı e provasını ımana . 
ııı}'n E 13 b' 1 k .1 h . pıdomuz Q511rnnh donanmasını harekete 
"'Cl.l(s d • ır su yı anı ·ayışı e aın . ., 
"'·- a ına dogwru 'ı .1 w k"t" t geçırmez mı ... 
'lll"ları ı er ernege, ·o u asav. 
'il~ k nı tatbik sahasına koymak ihtira-

IVrana B . ~ h n rodey ıle arkadaşlarını 
tUrrnJ'ecanJı bir maceraya dobrru gö. 
Sr~e koyuldu. 

atlaleıe~}~, heyecandan kısılan, katılaşan 
den g,/~e Preskopun başında etrafı göz 
la ılerı.'rıyor; su altında sesşiz bir akı~
hırka .. 'Yen E 13 sırasile Yeşilköy, A
~ .. ı fene .. bo 
~i 01 rını rdalıror, akıntı rner-

l'ordu an Saraybumu istikametine gidi. 
lsta~~k geçmeden limana girildi.. 

nıal\lar 1 suları en yalnız, en ıssız za. 
nuy:1 Ya~ıyordu. 

Brodey ikinci süvarinin son sorgusu
na cevap veremedi.. Hakikaten büyük 
tecrübe (!)sine, deh~tli deniz kurtluğu
na rağmen kendisi bu noktayı ihmal et
miş, bunu hiç de düşünmemişti. l\1aama. 
fih, ikinci süvarinin bu. yerinde ihtarım 
hüsnü niyetle karşıladı, ilave etti: 

- Hakkın var dostum.. Evvela Bü.. 
yükdercye do!:rnı gidelim. Istinyedeki Os 
mantı dostlarımızı ziyaret edelim, bir iki 
torpido ile hatırlarım soralım .. Sonra dö
nüşte bu gafil kurbağanın işini kolayca 
bitiririz! .. 

Makine telgrafına yeniden emir veren 
Brodcy (E13) il harekete eçirdi .. Tah
telbahir aheste bir seyirle l stinye isti
kametinde yola !;Iktı. 

lstinye koyunda serili duran Osmanlı 
donanmasının birinci zırhlı •fırkası o sa
bah mutat haricinde bir faaliyetle meş-

mıştık. DUn saat 17,30 da lstanbul fut
bol ajanı Bay Abdullahın riyasetinde 
klilp murahhasları fikstUrU çekmek Uze
re toplanmışlarsa da futbol federasyo
nundan gelen bir telgraf bir müddet i
çin fikstllrlln çekilmesi işinin tehirini 
bildiriyordu. Bunun Uzerine klilb mu· 
rahhaslan festival mUnasebetile ııehri

mize gelecek olan Slavya takımı ile iki 
maç yapacak olan dört klUb muhtelitinin 
teşkili etrafında konuşmuşlar ve çekilen 
kur'a neticesinde G. S. - Gllneş muhte
litinin 27 Ağustos cumartesi ve Fener
Beşiktag muhtelitinln de 28 Ağustos pa. 
zar günü Slavya ile karşılaşması tesbit 
edilmiştir. Klllb murahhasları hafta SO· 

nunda toplanarak takımlarını seçecek
lerdir. Her iki muhtelit daha evvel bir 
antrenman mahiyetinde olmak Uzere a
ralarında bir mUsabaka yapacaklardır. 

Bundan başka İzmir fuar maçlarına 

iştirak edecek olan ııehrimiz Altılar muh
tcliti de Beykoz çayırında her hafta çar
ııamba günleri antrenman ve pazar gün

leri de maç yapacaktır. İlk maç bu haf· 
ta Beykoz çayırında gazeteciler - Bey
koz mütekaltleri mUsabakasından evvel 
oynanacaktır. 

DilnkU toplantı esnasmda Ajan Ab. 
dullah, kendisinin bu işe hevesli olmadı· 
ğını ve bazı gazetelerin yazdığı gibi de 
sandalyesine sarılmadığını, bu işi festi. 
val maçlarının nihayetine kadar kabul 
etmiş olduğunu söyledL 

Gazetelerden bir kısmı ıebrimlz klüb· 
lerinden bazılarmm, beden terbiyesi ka
nunundan sonra Türk Spor kurumunun 
mahiyeti kanuniyesi olmadığından b&h· 
sederek fiksturiln çekilmesine itiraz e~ 
deceklerini daha evvelden yazmratı. Hal 
buki dün bölge merkezine Dahiliye ve
kili vo parti genel sekreteri Şükrll. Ka. 
yanın imzasını ta,şıyan bir telgp.f gel· 
miş ve telgraf bu iddiaya bir cevab teg
kil etmişse de, federasyonu tehir tel • 
grafı lizerine bu i§ten gimdilik vazgçll
rniştir. 

gu~~~}~n mühim bir parçasını kaplayan 940 Olimpiyadı 

Ünümüzdeki futbol sezonu esnasında ] 
yapılacak birçok beynelmilel maçlann 
programı tcsbit edilmiştir. 
İsveç milli takımı 7 ağustosta Stokholm 

da Çekoslovakya ile, 4 eylfilde Osloda 
Norveçle, 2 teşrinievvelde gene Norveçle 
fakat bu defa Stokholmda karşılaşaca~ 
tır. 

Norveç takımı 24 birincite5rinde Oslo
da Lehistan milli futbol ekibile de bir 
maç yapacaktır. 

414 yaşıırn<dlaı 

Bir şampiyon 

İngiltercnln pek genç olma.sına rağ_ 

men çok tanınmış dalma şampiyonların
dan on dört yqmdakl Denis N evnan 1 
yakında yapılacak Britanya dalma 
ıampiyonasma iştirak edecektir. 

Resimde kendisini annesinin nezareti 

altında jimnastik yaparken görüyoruz.~ 

Bu kızm ısenenin en eüyilk muvaffa
kıyetini kazanacağından §imdiden §ilphe 
etmiyenlerln adedi pek çoktur. 

T. S. K. 
Vazlfesnne 

devam e<dlecelk 

~ilç b harbin patlayışı sıralarında za
.:.Ol!lanı Uçuk t k eden · bu unan 

~ri~~~~z ticaret filosu tamamile 
~fınd 1 \e aiti bahriye,, komisyonu 
~ a1ıı: ki:a rnukabiilnde sahiplerin. 
darılığı ış: ıskele ve limanlar kuman
a~eti neztu:ınae kömür postası ve diğer 
'll\lı akiıyat işlerine tahsis edilmiş, 
l"adtniz !~ferlere gösterilen şilepler Ka
arasınd ırnanlarile Marmara iskeleleri 
(fı, a mekik dokumag":ra ba~lamıc:lar-

) )j 

Osmanlı amiral gemisi Yavuzda bulunan Flnlandlyada 
donanma kumandam amiral Şoson paşa Ankara, 25 (A. A.) - Beden terbi· 
bahriye nezaretine gitmek için hazırla. yapılıyor yesi kanunu mucibince genel direktör· fa~irketj .. 

• lıı ict ~nlerindeki dubalar, "Seyrise
~· aresı n· ,, 
~ı Veril " ın :Mevakıfı mütecavire,, 
}' . küı;~n. Yakın iskele hatlarına işli. 
ttı oı~ \apurları için birer bağlama 

t11ııur :rn~S sandaldan başka limanda gö
lirOdey ~Ve çatana bile kalmamıştı. 
~nına ~ıssızlığı görünce bütün he.. 
~1ncten ~~'Tl1en büyük bir hayret ifa-

nacak istimbotu bekliyor, Yavuzun gü. Lozan, 25 (A. A.) - Enternasyonal lilk te~kllatı kuruluncaya kadar Türk 
vertesinde crkanıharbiycsile beraber bo- olimpiyat komitesi tebliğ ediyor: 
ğazm Anadolu yakasını seyrediyordu. "Finlandiya olimpiyat komitesi, Fin-
Şoson pa~a nezaretten davet edilmişti. landiya hlikümetinin ve Helsinki bele

diyesinin müzaheret ve yardımını te
min etmiş ve 1940 olimpiyatlarını Hel
sinkide organize etmeğe karar vermlı
tir. 

Spor kurumunun mesai ve faaliyetine 
devamı zaruri görUlerek gerek Spor 
kurumuna ve gerek spor bölgeleri ba§
kanlıklarma cumhuriyet halk partisi ge. 
nel sekreterliğince tebligat yapıldığı an
la§ılınıgtır. 

İsviçre milli takımı 11 eylfilde Dublen 
de İrlanda ile, 2 birinciteşrinde İsveçle 
çarpışacaktır. 

23 birinciteşrinde de İtalya ile Bo
lognada. 6 ikinciteşrinde Portekizle, 1939 
senesi 2 nisanında Macaristanla, 7 ma.. 
yısta I Iolanda ile, 14 mayısta Belçika ile-
4 haziranda da Lehistanla karşıla~cak· 
tır. 

Çekoslovakya milli futbol takımı da, 
İsveç, Yugoslavya, Macaristan, Roman. 
ya. Fransa ve lngiltere ile yapılması f!V. 

velce kararlaştmlmı§ olan müsabakalar
dan başka 1938 mayısında Dublende İr-

landa millt timi ile bir ~ yapacaktır. 
Romanya millt takımına gelince: Ru.. 

men fut bol federasyonu önümüzdeki 
mevsim için şu müsabakaları tertip ve i
lan etmiştir. 

6 - Eylfil: Romanya - Yugoslavya 
,(Belgratta), 

25 - Eylfil Romanya • Almanya :<Bük 
reşte)', 

16 Teşrinievvel Romanya - Macaristan 
,(Bükreşte), 

28 Teşrinievvel Romanya - Çekoslo. 
vakya (Pragda)', 

28 birinciteşrinde yapılacak olan Ro
manya - Çekoslovakya müsabakası Çek 
reisicumhuru Beneş tarafından konnıu~ 
olan c•Küçük antant kupası,, final maçı. 
dır. 

Heşlktaı KlUbll idare 
heyeti istifa etmedi 
Şeref stadmm değl§tirilmek latenen 

ismi yilzilnden, zaten bir kısmı çekilmit 
olan Btışiktaş klUbU idare heyetindeıı 
geri kalan kı.smmm da latifa ettikleri 
şayi olmuştur. 

Stadlarmm ismini deği§tirmeğe kalk

maları yilzUnden son gilnlerde genif ve 
haklı muahazelere uğrayanların latifa 

edip etmediklerini öğrenmek Uzere ken. 
dilerine müracaat ettiğimiz idareciler
den biri: 
"- Bu sabahki gaztelei'de gördüğü

müz istifa haberi beni hayrete düıUrdU. 
İdare heyetimiz istifa etmı, değildir.,, 

cevabını vermi§tir. 

' Ne tu endini alıkoyamadı: 
~ erı bu·· harı.. Insan kendisini dün'-·a. 
""ld Yuk f J 

ı e dı>r.·ı ıcaret limanlarından bi-
~ -"ı b" .. ı._ elerı'nct' uyuk Okyanusun az uğrak 

Bugün divanhanede (2) merasim yapıla. 
caktı. Üç gün evvel boğazdan geçmek 
istiyen bir (Fransız) (!) tahtelbahir fi. 
!osunun Türk topçuları tarafından gö
rüldüğü, üzerlerine ateş açıldib'I bunlar
dan bir tanesinin batırıldığı bir tanesi. 
nin de esir edildiği umumi karargahtan 
bildirilmiş. ba~kumandan vekili Enver 
paşa acele Çanakkaleye gitmiş, tahtelba. 
hiri yerinde ziyaret etmiş, sonra tstanbu 

Coe Luiz ve Şimelinq 
oıat 1. en b' · ~"'! ırınde sanıyor! Bu ne ten 

eli aıtat E 
~~. ~t 13 ı::ene Yürüyüşüne devam e. 
~ %ary~ıını Boğaziçinc, güzelliği dün 
~ lına do;rına ak:eden hayal ve füsun 
bt lırOde ':U tanzırn etmiş bulunuyor 
~ l!g(°llun~ Kız kuleaini bordalarken 
\>~vCeıttisinfarpan bir gemi hayalini gör 
'l'İltlt ~ Yavas ~-rotasını o tarafa çevirdi. 
~~ trans ır engerek sokuluşu ile bu 

hj~ilci 1!X>runa sokuldu. 
llaSl 1rnan ida · • 11... tıı" t resının umumi servis 

~'4ll •• anı ... 
'~erinde 

0 
onune tesadüf eden duba. 

·~}'a da ~man da bir duba vardı. 
~ Saadet sahı!e çok yakın olduğu için 

' l\ " vapuru b w llıli.ş araden· aglanrnı~. Dersaa-
i,., • lıaı· ız seferinden h ·· d-
"'" . '""' g· enuz on. ı.~·· ı le '""' ırrnek -"'itıı ele ve 1' uzere sıra beklemek 
t darı eın· ımanlar umum kumandan
~ 'kete \' ·~ almıştı. 
~ı.- e lımanı 

l:b. .. '\(j_:rn Zek· bear umum kumandam 
~~Ilı.. ı ..,d·ı Zek' .. 
-"t~ ., etli t . J • ı bey Enver 
lıb.: \eritrrı~ esı bulunduğu için bu hiz-
~~ k ıs. esasen . k 1 • 
h'~'I Urtıand l w 1 e C \'C JımanJar 
~il\ l Set\ rs· an ıgı umumi karargahın 
b... er "" ıne mcrb t b 
"''il\' l'q~a tara u ulunduğu için 
L.·erıl:rni t' hndan en Yakın akraba-

f:L"'llde " ı. 
~ Ytorpid 
ı.~· Sonra t 0 menziline kadar yaklac: 
~~tt.. S OJ>er . • ~ l,r "qda '1e . ernrını verdi.. 

~'lt~ett ·bat f ~~anlı bir ha\'a hakimdi. 

~~dukıan n~~ı~ limanına girildi. 
4ınaı ol da,\ıkadanberi yerlerin. 

rnu~ıar· B w 
:o • ogazı geçerken 

la göndermişti. 13ugün, esir Fransız tah
telbahiri halice girecek, tamir için kızağa 
alınacaktı. Bunun için de Bahriye neza. 
reti, bir merasim programı hazırlamış, 
umumi karargah erkanile ordu ve donan- , 
mamn ileri gelen subayları tahtelbahir 
divanhane önüne gelirken yapılacak kar
şılama merasimine davet edilmişti. 

Donanma kumandanlığı mürettebattan 
bir müfreze hazırlamı~. bunu 'sabahtan 
Kasımpaşara göndermişti. Şimdi de Şo
son paşa maiyeti erkanı ile birlikte mera. 
sime gitmek için istimbot bekliyordu. 

lstimbot nedense biraz gecikmişti .. A. 

mira! boğaz kıylarını seyrederken yanın- Ynıltıldarı maçtan ~Unl<'r<'<', aylarca enet bUtnn dünyayı 
dakilere şöyle bir sorgu yaptı: alaluular <'d(•n iki boks ı:;amplyonu ~iyah kaııtan Coc J,ulz ,.e 

- Bir mesele halletsek! Çabuk bir Alman ~·umruk~usu J\laks Şmcling ... 1ştc bu iki mc~hur sııor. 
harp vaziyeti.. Şu anda farzedelim ki Rus cu~i\ alt iki resim, bunlardan (ring üzerinde hakemin sayısını 
donanması kuwetli bir forsa yapmış. Bo. göııtcren fotograf) da Amerikanın tanınmış boks hakemi Do
ğazı açmış, bizi demir üzerinde burada navan'ın "bir, iki... on,, diye saymasına rağm<'n Ooe J,ulzln 
kıstırrn15tır .. Amiral sıfatile vaziyeti sür y(•rd('n kalkamadığı giiriiliiyor. 
atle mÜn:lk:t~a celin ve l:arar verin .. 3 Il:ı r('smi ~Ör(•r('k ),ulzle ~nı<'lin~ln bugünlcrd<' yine karsı• 
dakika sonra ccvaplarn baslıyacaksınız!.. 

(Devamı var) 
ln5tıklarını zann(•tmeyiniz, bundan bir ay cn·<'lkl mU!'abııJ,a. 
~-ı iki dakika iı;lndc siyah katılanın kazandıj;rı da maliımdur. 

Bu giirdiiğünüz fotoğraf iki sene e\ n~lki müsabakanın netice-
(J) biiyiik harpten evvel harp gemi.: sini gösteriyor. Bakın gallb Şmcllng o zaman nckadar mcm-

lcri torpido mıntakalamıda etraflarına nun ,c mcs'uttu. 
çelik tcllardc11 iiriilen bir aj! takarlardı. tklnd rcsmlml7.<fo, Alamn Şmt>llng kansı sinema yıldızla
Osmmı/ı ~rmilrri11dr.11 yalnız 1"m111zdn bıı rınılaıı Anny Onılrn ilı> n~·ıınıaktıulır. Onlar bt'rahf'r huhınıluk. 
mcı·cııtlıt. Fakat o da k11llanmıyord11. lan zamanlar ek~Niya kırlara gC'zmeğ<' glder<'k yerlf're ya. 

(2) 1\asımpaşaılald nrzarct binasına tıp o~·urlar. 

bahriyclilcrcc diva11/za11c denilirdi R.Y. Bel kcmrlndekl araza •ittik c 1 ·iic n Maka 1~liDlcrdc 
yine bu eski l<lctlnl ycrfne getirmekteyse ile ba ayn es
ıııısmdakl rüya herhalde eakl rüyalarma bememem~l 
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Eyüplü Halid 
-- ll il~tuııılı ı ııırııle 

Eyüplü Halid 16 Haziranda hapisha-
neden çıkmııtır. Bir müddet ötede beri
de dolaştıktan so:ıra Lalelide oturan 
(i...) isminde birisinin kızı (M ... ) i 
kcllamağa baılamıştır. Çünkü (M.) -
in zengin okluğunu duymuştur. Niha
yet bundan on gün kadar evvel evinden 
çıkan (M.) in yanına yaklaşmış ve bir. 
denbire: "- Vay, Bayan (M.) nere
den çıktınız, nasılsınız, bakalım? .. , di
yerek, kızın elini tutmuştur. 

Tabit, bu vaziyet karşısında (M.) 
ıaşırmış, fakat Halid; "- Canım be
ni tanımıyor musunuz, sizinle bundan 
bir kaç ay evvel tanışmıştık.,, diy erek 
kıza bir çok !Ular söylemiş ve nihayet 
onun itimadım kazanabilmiştir. (M.) 
Halide fazla ısınamamakta beraber gö
rUşmekte fazla lıir mahzcr görmemiş -
tir. Böylelikle bir muddet yürümüş. 

ler, bu sırada Halid: 
- (M.) hanım, şu elinizdeki çanta

yı milsaadc ederseniz taşıyayım. hava 
11cak, size fazla yük oluyor.,, demiş ve 
hemen elini uzatarak çantayı almıştır. 
Bu sırada civardaki pazara gelmiş bu
lundukları için kalabalıkta ilerlemeğe 

baıtamışlar, fakat işte bu anlar da Ha
lid ne yapıp yapmış, bir kolayını bula
rak kalabalık arasına karıımak 11uretile 
ortadan kaybolmuştur. 

(M.) Bir müddet arandıktan sonra 
Halidi göremeyince işin far'lana varmış 
ve hemen civardaki poliı karakcluna 
be§ vurmutşur. 

(M.) in çantasında milhim miktarda 
pıra bulunmamasına rağmen oldukça 
kıymetli bitkaç yüzlik ve küpe vardır. 
Karakol şikayetçiyi derhal Emniyet 
Direktörlilğüne göndermiştir. 

(M.) kendisine gösterilen fotoğraf. 

lan uzun müddet tetkikten ıonra biri
aini göstererek: 't.- Buna çok benzi
yordu.,, demiıtir. 

Bu resim EyüplU Haliidindir. 

geliyorsun. Senin hapiste~ çıktığından 

biz haberdar değildik, buraya tekra: 
gelmeseydin. 

Halid derdini dökecek bir arkadag 
bulmuş gibi içini çektL Sonra; 

1 
- Bilmem, dedi, bu hallın ne olacak. 

Daha ancak bir aydır serbest kaldım. Yi
ne buraya düştUk. Hem hastalandım, 

hem de artık ihtiyarladım. "İ!}" yapacak 
halim kalmadı. Nerede o eski günler! 
Öyle ııık giyinirdim ki, ayni zamanda ya
kışıklı olduğum için avlarun kendi ken. 
dine ayağıma gelirdi. Şimdi o Mısırlı 

prensesi nasıl kafese koyduğum hatrn
ma geliyor da, kendimden geçiyorum. 
Kadıncağız etrafnnda pervaneler gibi 
&>ncrdi. Ben de fırsat kaçırmaz, soyar 
dururdum. Yediğim paranm, mUeevherln 
haddJ hesabı yoktu. Fakat artık dedim 
ya, geçti benden, kendimi çok ihtiyar ve 
bitkin hissediyorum. 11 sene beni mah
vetti. Eskisi gibi iş yapamam tabü, gü

zelliğim kalmadı. Ayni zamanda hasta- ı 

ynn da, yürliyecek ha.tim bile yok ... ., 
Halldi biraz söyletmek, eski macera

larından bahsettirmek istedim, fakat o 
buna hiç yanaomadı ve: 

- Ne lllzumu var, dedi. Artık olan 
oldu. Eskilerden bahsetmeğe lilzum var 
mı? bundan sonra o maceralarımı, ancak 
hayatımm yeglne muvaffakıyet hatıra
ları diye kafamda saklıyacağnn.,, 

- Peki, şu on bir senellk mahkumi
yetin ho.ngi suçtan olmuıtu? 

- BenJ, herkes bir kadın meselesin
den veya dolandıncılıktan hapse girdim 
zannediyor, hattA bazrian bUtUn yaptı

ğım suçlar yüzUnden topyekCUı mahkfım 
edildiğimi 18.Illyor, halbuki benlm hapse 
girmekliğime bir adam l51dUrmem sebeb 
oldu. Kirkor isminde bir ermeni arkada. 
§ım vardı. Her zaman ötede beride ar
kamdan söylenip dururdu. Bir gün ken
disine gUzel bir dayak çektim, fakat 
sonradan baktım herkese beni öldürece
ğinden bahsediyor. Bu can meselesiydi. 

O beni öldüreceğine ben onu öldürü
rürm dedim ve bir gün tabancayı çekti. 
ğim gibi keratayı yere serdim,mahkeme 
beni 15 '5ellere mahkQm etti. Beş sene af 

_clıijı.Jstj{aç.lç ~t.iaı. So~;lfllı Q.a.Bursa 

HABER - ~ltssm ooınw 

_Başve!<ilin 
beyanatı 

_... Boştoro/ı 1 incide 
mUtalea etmek faydalı olur. Birincisi, 
memlekette mevcut lstihsalat ve ona 
katılan yenilerinin kemiyet ve keyfiyet 
itibariyle farklarını görmek, ayni zaman. 
da her sene bu mnıt ietihsallerimlzln 
fiat farklarını mukayese etmek .. Yani, 
fstih!!&lA.trmn daha rantabl bir ba16 gel
rni~ midir? onu anlamak ... 

Memleketimizde lstihsal!tın arttığına, 
kalitesinin gUnden gUne iyileşmekte ol
duğuna ve hattA müstehlik lehfoe fiat 
farkları vUeuda geldiğine §Üphe etme
mek caiz olur. Serginin gelecek sene -
lcrde bize bu bahiııte daha mUııpet bir 
fikir vermesini temenniye layık görU

rilm. 

lkinci~I, dekorasyon ve ar kıl!lmıdır. 

Bu sahada hayli yol aldığnnız muhak
kaktır. Fakat memleketin feyizli bir mü
essesesi olan Galatasaray binaemm bize 
bu hususta kat't bir fllcir veremediğini 

söylersek, herkesin mazur göreceğini U
mid etmek lAzımgelir. Şu halde dekoras. 
yon ve ar kısmı hakkında terakki seyri
mizi ve Milll zevkimizi tam manaslyle 
öğrı.mebilmek için bir sergi binasına lh
tiyaermrz vardır. 

Sergide bu sefer yeni ve enteresan 
maddeler clikkatimizJ celbetmi§Ur. Fa
kat biitlin gördüklerimize, meni'leketin 
umum! kalkınma hareketinin tam milc
yası dersek aldanm~ oluruz. Hareket i
lerdedir. 

Mevcut §eraite göre, sergiyi muvaf
fak bir eser telikki edebiliriz. Müteşeb
bislerini tebrik ve takdir ederim. Milli 
ekonomi namma eserlerini meydana a
tan müteşebbis sa.natkarlarmuza tuttuk. 
lan yolda hayırlı muvaffakıyetler dile
rim. Bence, sanayi demek, medeniyet 
demektir. Medeniyet demekse mUball
ğasu;, sanayi demektir. 

Eskiler, sanayile ziraatı ayırmak gaf
letinde bulunmuşlardır. Halbuki ziraat 
ve sanayi biribirinl ikmal eden bir ktll
dUr. Mmt ekonomi ve bllbaua bizim 
memleketin §eralti buna ayn nazarlarla 
bakmayı tamamen meneder ... 

Bu vaziyet üzerine ikinci şube Ü· 

çüncü kısım memurları derhal faaliyete 
geçiyorlar, evvelki gece yarısı Halidi 
Beyoğlunda bir barda kadınlarla eğle
njrken~~:Pir halde tutuyorlar. 

Derhal Emniyet Direktörlüğüne ge· 
tirilen Halid orada hadiseyi inkar et. 
mek i11tiyor, fakat onrı:.dan çıkar yol 
clmadığını görünce herJeyi itiraf edi
yor. 

EapıSlianesınôe geçtrdiffi.Hapishancde ı-•---.....;;.....;.;..._...;;;......:.:.;:...;;;;~;...;;,;.;....;;.._..;.. 

çorap atölyesi kurarak çalışıyor, epey de Fi ~ istı·n 
para kazanıyordum. 16 haziranda Bur-
sada tahliye olundum. Hastaydım bir h ""' d • 1 • 
müddet kendimi teda\i ettirdim ve on a 1 s e er 1 

fkinci şube üçüncü kısım memurları 
tahkikatı ldaha ziyade derinleştiriyor
lar. Ve Halidin bir ay içinde kendisini 
ötede beride Halid kaptan diye tanıttı
ğım öğreniyorlar. 

Şimdi Halid Emniyet Direktörlüğün
de, adliyeye sevdelimek için tahkikat 
evrakının tamamlanmasını beklemekte
!dir . 

• 
Ben, hadiseyi haber aldığım zaman 

ınanmak istemedim. ÇünkU bundan ae. 
nelerce evvel Eyüplünün hapishanede 
öldüğü rivayeti çiknuştı. Herkes artık 
onu öldü biliyordu. Hem nasıl olurdu 
da, on bir sene hapishanede yattığı 
halde dışarı çıkar çıkmaz, bir aylık ser· 
bestliği kendisine çok görürdü? 

Fakat ahbabım israr edince öteye 
beriye baş vur<lum. Haber doğruydu. 
Bunun üzerine, biraz müşltill oldu ama 
meşhur Eyüplü ile görüımeğe muvaf
fak oldum. 

Halid, bir odada tahta bir ııranın 
üstüne oturmuş, ayağmda çizgili ıiyab 
bir pantalon, Uzerinde siyah bir ceket, 
ıyaklannda da, gıcır gıcır rogan is
karpinler bulunuycrdu. 

Yalnız sıcaktan olacak boynuna be
yaz bir mendil bağlamıı .• 1 1 sene hava
ıız gilneısiz bir yerde kaldığı halde . ' dikkath bakılınca yakıııklılığı belli olu. 
yor. Esmer yUzilnün hatları biraz bu· 
ruımasına rağmen muntazamhğını hl-
11 kaybetmemiı. yani heyeti umumiye
ıi ite evvelce çok yakışıklı bir adam ol· 
1duğu belli. Yanına yaklaştığım vakit 
batını kaldırarak yüzüme baktı. 

içinden "acaba bu da kim?.,, dedifi 
belli oluyordu. 

Gazeteci olduğumu söyleyince gUJUm. 
sedl, gayet nazile bir ıekllde yanmda 
yer glSsterdl Ben hemen: 

- Nasılsınız, biz ılzi artık unutmuş

gün evvel lstanbula geldim. Fakat hemen 
iki gün içinde de bu iş ba~ıma geldi. 

- Peki bu işten de kurtulursan ne ya
pacaksın? 

- Şimdilik bu hususta bir kararım 
yok. Maamafih bu da zaman, sıhhat Ye 
kuvvete bağlıdır. Her şeyden vazgeçtim. 
Onlar 15 sene evveldi. Söylediğim gibi 
ihtiyarladım da artık, bu vaziyette ne ya.. 
pabilirim ki? ... ,, 

Bu sırada aklıma tuhaf bir sual geldi. 
- Halit, dedim. Eğer bu suçundan kur 

tulur, eski güzel ve yakışıklı halie ge
lirsen gene kadınlar peşinde ko~r mısın? 

Bir müddet acı, acı güldü sonra: 
"- Ben gazetecileri bana karşı fena 

şeyler yazdıkları halde severim. dedi. 
Ve onun için bu sualini cevapsız bırak
rnı:,,·acağım, eğer o halimi alır, isem bil
mem ama eski hastalıktır. Ayni eeyleri 
tekrar ederim gibi, geliyor bana. Ama 
artık tecrübem de ~ok fazlalaştı. Şöyle 
ufak tef ek §eYlere hiç bakmam. En aşağı 
beş on bin liralık parçalar olmalı. Sonra 
sokakta elden kapıp kaçacak oldum mu 
da, hiç olmazsa bir sarraf çantaSI gibi 
yüklü paketleri kaldırırım. Fakat artık 
dünyanın vaziyetini unuttum. Bilmem 
eskisi gibi zengin hovarda dul kadınlar 
gene çok mu?!.. 
Baktım, bu srrada Halidi tahkikat için 

almağa gelmişlerdi. Hala uslanınıYan Ha 
lidi eski hatıralarım gözönüne getirmi,, 
sanki o maceraları tekrar ~ra§ıyonnuş gi. 
bi dalgın dalgın söylenir bıraktım. 

Sabahaddin AYGEN 

Padişah 
kelleleri 
Vazen: M. M. tuk. Dedim. 

Bir mUddet dalgın dalgın dUıUndtl, Oamanh tarihine dayanarak haZll'. 
sonra eevab verdi: lanıın bu tarihi roman, okunmıya 

- Siz gazeteciler hiç bizi unutur mu- deier bir kıymettedir. 
<ıunuz, baksana diinya yUzUne çıkar çık- 1 Yakın bir zamanda HABER'de oku- , 
nıaz ka!'§nna geliverdiniz. yacaksınız. 
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...- Ba~tarııfı 1 incide 
rasrnda asabiyet tevlit etmiştir. 

Şehrin muhtelit mahallelerinde 
arbedeler olmuş vo bu arbedeler es
nasında bir Yahudi ölmUş ve birçok 
Yahudi de y4ı.ralanmıştrr. · 

Şehrin aşağı mahallelerinde gece 
sokağa çıkılması ve ışık yakılması 
menedilmiştir. 

Askerler ve bahriye efradı devri· 
ye gezmektedir. Mıntaka etrafın

da mtinakallt fnkıtaa uğramıştır. 
Yahudi mahallelerini askerler, bahri. 

ye eilii.hendazlan muhafaza etmektedir. 
Şehrin şarkında ve Yahudi varoşlarına 
yakın mahallelerde gtindüz dahi sokağa 
çıkılması yasaktır. 

Haytada mukabelebllmisll btı.re • 
ketleri derhal başlamıştır. Arap 
halkı, Yahudi mağazalarını ateşle
miş ve bu mağazalardan dördU ta
mamlyle yanmıştır. Mukabil teza
hUrcUler tarafından yakalanan oto
moblller, durdurulmuş ve devrilmiş
tir. 

Hayfaya varan bUtUn yollar kesil
miştir. Dahli ile telefon muhaberatı 
da munkatldtr. Askerler, nizamı 
yeniden tesise çalıtmaktadır. 

Yafada umumt grev flAn edilmiş· 
tir. Heyecan, Yafa ve Telı\vlve hu
dut mmtakada bazı h~dl~elere sebe
biyet vermiştir. Bir Arap, rUvcl
verle öldürUlmüştur. Çarpışmaların 

t>nUne ge~mek Uzere askeri müfreze· 
ler, .Yafa lle TeHı.vlv arasındaki ma- 1 

hallede mUtemadt surette dolaşmak· 
tadır. 

İngiliz asker! ha\•a kuvvetlerine 
mensup tayyareler, her dakika mü
dahal~ etmeğe hazır bir halde mm
taka üzerinde uçmaktadır. 

Resmt makamlar, sabahki h!dlse
nln milsebblplerini bulmak Uzere talı 
kikata devam eylemektedir. Araş

tırmaların neticesi gizli tutulmak
tadır. Dinamitin gayet modern ve 
çok mükemmel makantzmalı oldutu 
xx.---11-1 ... .1.ı-

tee>Uvactınırı'<dle yeni park ; 
Bolvadin, (Hususi) - Rceimde gör- biletUn etrafını daha gUzel bir f8~:, r 

clüğünilz Atatürk bilstil şehrin en güzel muştur. Bu park bUtUn Bolvaduıl ,1 
yerinde kurulan bir parkın içindedir. çln akşamlan nefes . almabUece• ot 
Kayma.kam Feyzi Akkur bu parkı ve ve yeşil bir toplana köteei oınıutt ' 

lngiltere Prağa 1 
nasihatcı gönderiyo~ · 
Çekos!ovakya Hükümeti ıngıl: 
terenin bu teklifini kabul e~ 
Parla, 26 - Fransız hariciye nazırı 1 Bu gazete diyor ki: "Paristc ~ 

Çekoslovakya elçisiyle glSrüşmUştilr. diğine göre, Çcmberlayn, RU~ 
Nazır sefirle birlikte Çekoslovakyadaki Praga göndcrmcğe karar ... ·e ~' 
vaziyeti tetkik etmi§tir. Londra, geçen Bundan maksat, Çek hUkiuneUne ',/ 
pazartesi günU lord Runciman'ın Praga kere esnasında yardım etrnek ""

6 

gönderilmesini teklif etmiştir. Lord Ha- hat vermektir . ., 

~I 

d 
lifaks Parlstekj ikameti C!!nBBmda bu Pı ağ kabul etti ~ 
teaebbil8ten Fransız arkadaelarına malü- Prag, 25 (A. A.) - HUkunıet. ~ t~: 
mat vermişti. A~anlan meselesinin halline ' '1 ~· 

Londrada kanaat 
Londra, 2!S (A. A.) - tngillz siyasi 

mahafilinln nazarı dikkatini celbeden 
keyfiyet, lord Runeiman'ın Çekoslovak 
akalllyetleri meselelerinin halli husu -
eunda teşriki me88.lde buluna.cağına da
ir bir İngiliz gazetesinde çıkmı11 olan bir 
haberdir. 

etmek üzere lord Runcimanı ~r~i' ~ıııı 
dermek hakkında İngiliz teklififll 

etmiştir. ·ıdi 
Almıinvaya. ma!Qma.t ~rıtı~ ~ 
Berlin, 25 (A. A.) - lngtıtere JP09 t 

elçisi bugün öğleden sonra haricb-e e~ 1~ 
teşarını ziyaret etmiştir. Reıınıl ti) 
bu görilşmede cari işlerin me'.P 
olduğunu bildirmektedir., 

Frankocular o n 
esir almışlar 

Cumhuriyetçiler mukabil 
taar ruzlarında muvaffak 
oldukları nı 

Burgos 26 (A.A.) Frankist kıtaat, Est
ramadure'de Don-Benito çıkıntısını tat 
bir ederek on bin esir almışlar ve iki ba
tarya, zırhlı kamyonlar ve bir tank dafii 
batarya zaptetmişlerdir .• , 
Cumhurıyet.;ıl!I e göre ... 
Barselona, 26 (A.A.) - Neşredilen 

bir teblığde cumhuriyetçilerin Mekinöza 
ile Ampüsta arasında Ebr nehrini geçmiş 
oldukları bildirilmektedir. 500 esir alın
mıştır. Frankist tayyarelerin durdurmak 
için yapmış oldukları teşebbüslere rağ. 
men taarruz devam etmektedir. 
Şark cephesinde cumhuriyetçilerin 

Kodiyel'in cenubu şarkisindeki mevzi. 
!erine karşı yapılmış olan taarruzlar püs
kürtülmüştür. Cumhuriyetçiler, Betetayi 
ve Bejinin garbmdaki mevzileri zaptet
mişlerdir. 

t:sombardıma nl .ıı 
Valansira. 26 (A.A.) - Gandiya lima

nı dün iki defa bombardıman edilmiştir. 
llk bombardıman esnasında bir vapurda 
bir yangın çıkmış ise de derhal söndürül- · 
müştür. 

Alikant: 25 (A.A.) - Saat 8,45 de beş 
Franlci..,t tayyare. şehrin üzerinden uça. 
rak kırk kadar bomba atmı~lardır. San 
Blas mahallesinde 25 ev harap olmuştur. 
Dördü çocuk ve beşi ırndm olmak üzere 
13 kisi ölmüş ve 23 kişi yaralanmıştır. 
Ric'dl 
Valansiya, 26 (A.A.) - Estramadure 

cephesinde düşman, Kampanarya. Kas.. 
tilera ve Monterubiro dö şerena ile mah 
dut olan çıkıntıyı kapatmak için tazyi
kine devam etmiştir. Çıkıntıyı teşkil et
mekte olan mevzileri işgal eden müdafi
ler, dilşmanın almış olduğu takviye kıta
atı karşısında bütün malzemelerini ala. 
rak geri çekilmek mecburiyetinde kalmış 

1 
lardır. 

'ft ... ~--.L!- -- -'- __ _ ! 1 ____ 1.1.. ___ 'it.__ ___ L!~ 

b~ldi riyor lar ~ 
netice daha sağlam bir hale gt iA. 
kaydedilmektedir. ~ 

Villanöva dö Serena mıntaka ~ 
man, Don Benitoya yakın / 
işgal etmistir. 

Japonlar 
zehirli gat 

kuııanıyorl8~ 
Hankov, 25 (Şekiayi ajansı~ 

da misyonerler hastanesi ce ıaı' ~ 
İngiliz doktoru H. Talbot. ~~ni lfı'",,6 
binde yaratanını§ 19 çin a~~~ 
ederken bunların klorlu gazlar dist J ~ 
da old!t,runu görmüştür. Bu~ 'I 
kuvvetlerinin Matang nun ~~ 
kullandıklanna dair evvelce 
bcrleri teyit etmektedir. ..-~ . noıı ..... 
Çınlileı·ın mukubil b ·'11 
Hankov, 25 (A.A.) - şek• I 

bildiriyor: ~ 1~ ı 
Çin ordusu namına söz sO~ ~ 

IAhiyettar bir zat Yangtıe ()00 ~ ~ 
nup sahilinde takriben 45~ 
sahilinde 23.000 Japon ask . tir· f.. 
duğunu matbuata beyan e~~z 

Son günlerde Çinliler JISl ctpııel~· 
tang. Pengtseb ve HukoV ~· ~,I 
bir mukabil hücum yapauşl ""'-ı 
sehdeki mukabil hücuın ~ıeıi ':I_ 
neticelenmiş ve Japon a ~../. 
caddelerine çekilme~e aı~~ ~ f 
dır. Pengtseh \'e Hukovd~ ıcıt" 
edilen Japon askerJeri tak"1ye / 
lemcktedir. . . de ~"" 

Yangtzenin şimal sah.ılın ~ 

halli müsademeler müsteSfl~ 19 ~ 
sükt1net hOküm sürmek~~ dat ~ 
da Vangchiang şehrini ıstıru_-..ı_,.ı 
Çinliler mühim bir muvafal.Jll-
-~--•---'--
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~TEMMUZ - 1938 

(t.fuha • 
~·lda rrlr bunu hakikaten olmut bir 
il " aJınıştır.) 
llıı,· 

~~ f 11 Speyt, yelkenlerinin çoğu 
• ora 1 

H~ . 0 anları ise camadanda rüz· ... ~on· , 
~ g U~de bata çıka ilerliyordu. Ha· 
~ 01 tını bu ıekilde pupasına gider· 

\t ınu~tu. 
lk'aya b 

~. di . se. e~ olan, dikkatsizlikten 
'l 11Plınıızlik ve tayfanın laluyt 
b. -·erden · 
~ ,. ınurekkcp oluııu idi. Bil-
' ~ ııraıda dümen tutan adamın 
b. - •u ile "lf ~da . u eti yoktu. Geminin ar· 
~~ Yukselen ve sanki ona üstüne 
'1:;;a11c~~ını, gibi gelen kocaman dal • 
ıl:. Ut]r .. 
'il tr1 •. uycr, bu dalgaların beyaz 
'tc~Uverteyi yaladığı zaman, dü· 
~ erıegine bir kat daha sıkı yapı· 
•· Yerde d' . 
"'\l~ord umenı bırakıp ka~mak 

u .. 
O, d· . tt "rıız T • ba1ıa cı ıge yaraşmıyan ve felake· 

~Ilı rıgıç teşkil eden korkakça hare
~trdc:abahın üçünde yapmıştı. Öte -
lthditkarço~ daha büyük bir dalganın 
~·k&cırı· •. b~r heybetle başının üstünde 
~I 11:ını g" ·· 'l(ll\J orunce, elini dümenden 

h § ve kork d b'' "l .. .. 1'ta11li u an uzu muştu. 
)ij4cı1·n 

1 
Speyt, kıçı denizin üstünde 

dıt te d" 
iıı ıçirı bi uınenin tesirinden kurtul. 

~ Ôlitiiıı . tdcn~ire yan~ kaymıı. dal· 
~tlıı· tıddetıyle gemınin kıç o
'i. tund 

?i>'lc " a Patlamıştı. Sademenin te
~ rran. 

~~r •it sıs Speyt, yana yatmış, 
,ii,t~ ındaki parmaklıklar suya gö· 

~!İl u. 
~ Ur, kı 
~dtııbirc ç omuzluğundan alırke'l, 
dt llitı rtı :andan alır.ağa başlıyan ge
~. ltalar zgar Üstü tarafında ardı ardına 
"'ı._1 Patlaınag·a . • .. .. ltr 'tarı .. , gemının su ustun. 

le Yıka guvcrtcsi buz gibi soğuk sel· 
l'ayfa rıınağa başlamııtı. 

' Paııi ~rn bir acz içinde idi. Korku· 
~tt •iige uğramı§lardı. Dalgalarla 
~ Ptiilrn ~ ııı lcııın emeğe çalışıyorlar, kap-
tdı. andasına kulak bile asmıyor· 
l(,ıtıi r 

~ıı )e;Ilt:t~ad e:iiyor, kimi yaprakla. 
}''fııııı, ,: ere sessiz bir korku ile ya· 
..,ot, b~, ara enditeli, endiıeli bakı-
''liı . 1 All h . ılc· lıl.ifij 

1 
a a dua edıycr, bazısı 

ıııc· r er 
Ilı ı kap•- savuruyordu. Kaptanla 

'tı ~ "'nın b.. .. -·•ıar utun gayretlerine rağ-
hı~undukları yerleri terket • 

miyorlar, gemiyi doğrultır.ak için ij:ap l 
eden manevranın yapılmasına, bir iki 
ufak yelkenin çekilmesine yardım et· 
miyorlardı. 

Tulumbaları basacak kimse yoktu •• 
Bir saat içintle gemi hemen hemen ta. 
mamen devrilmiş. yan kısmı acayip, bü· 
yük bir balık gibi suyun üstüne çık

mıştı. Tayfalar şimdi suyun dışında 
kalan çar:mhlara tutunuyorlar, üzerle· 
rinden aşan dalgalardan fırsat bulduk
ça boğula boğula içlerini çekerek nefes 
alıyorlardı. 

ikinci kaptan, tamamen suların al
tında kalan 'kıç kamarasında kapalı kal. 
mış ve boğulmuştu. Başaltına iltica e· 
<len üç tayfa da orada boğulmuştu. 

!kinci kaptan gemidekilerin en de· 
nizdcn anlayanı idi. Kaptan, cnun bo
ğulmasiyle tam m:nasiyle yardımsız 

kalmış, tayfalar kadar aciz bir mevkie 
düşmüştü. 

Şimdi tayfalara küfretmekten başka 
hiç bir şev yapmıyordu. Onun iç_in baş 
ve kıç mavstro direklerini kcsır.ek işi 

tamamen Mahrıney adın'tlaki gemiciyle 
O'brien adındaki Limerikli çocuğa kal
mı§tı. 

Bu ikisi hayatlarını tehlikeye sok
muşlar, şimdi hemen hemen şakuli bir 
vaziyet almış olan güvertede büyük bir 
gayret sarfederek direkleri kesmeğ'! 

muvaffak olmuşlardı. 
Kocaman dirkler büyük bir çatırdı 

ile yerlerinden ayrıldıkları vakit miza. 
na direğinin bir kısmını da söküp gö
türmüşlerdi. Bu yükünden kurtulan ge
mi birdenbire doğrulmuştu. Allahtan 
kereste yüklü idi. Yoksa şimdiye kadar 
çoktan dibi boylamış olacaktı. Yerin· 
l:len kcs:Imiş o~masına rağmen gen(' 
maystre yelkeniyle gemiye bağlı elan 
maystre direği dalgalarla geminiı:ı 

bordasını dövmeğc başlamıştı. 

Onun her sademesinin şiddetiyle 

tayfalar tutundnkları yerlerden kurtul-

mak tehlikesi geçiriyorlar, haykırışı. 
yorlardı. 

Artık vahşi, çılgm deniz şafakla a· 
ğarmıştı. Kurşuni, soğuk aY'dınlığında 

Fransis Speytin yalnız kesilen direkle
rinin güvertede kalan 'kısımları, ve su • 
larla süprülen güvertesinin bir parçası 
görünüyordu. 

Mevsim kıştı. Şimali Atlantik deni
zinin suları buz gibiydi. 

Tayfalar soğuktan yarı !donmuş bir 
haldeydiler. 

Her dalga tayyafanın üstünde topla. 
nan tuz zerrelerini yıkıyor, yerine yeni 
tuz zerreleri bırakıp gidiyorıdu. Orta 
kan:arada su diz boyunu bulmuştu. 

Lakin burada hiç olmazsa rüzgar yok· 
tu. Onun için sağ kalanlar buraya top· 
)anmışlardı. Öteye beriyi tutarak,· bi
ribirlerin~ dayanarak ayakta duruy::r • 
lar. gemi sallandıkça düımemeğe çalı. 

şıyorlardı. 

Mahoney, tayfaları mizina direğin-: 

nöbetle çıkartmak istemi§, civardan 
geçecek gemileri onlara gözetletmek 
için boşuna uğraşmıştı. Artık onlar da 
iliklerine işliyen soğuk rüzgara daha 
fazla tahammül edecek hal kalmamııtı. 

Çaresiz, Mahoney, daha on beş ya· 
şında bir çocuk olan O'Brien ile nÖ· 
betleşe gözcülüğü kendi yapmağa baş· 
lamıştr. O gün öğleden sonra üçte, u
fukta bir yelken gördüğünü aşağı ses. 
}enen de bu çocuk olmuştu. 

Tayfaları kamaradan güverteye an· 
cak bu havadis çıkarabilmiş, cnlar baı 
üstünde toplanarak bu yabancı gemiye 
bakmağa başlamışlardı. Maamafih ge
mi kendilerine yakın bir rota takip et-

mediği için bir müddet sonra onları gör 
meden gözden kaybolmuş, tayfa da, 
saklayamadıkları derin bir sukutu ha. 

Jack London 
yal ile titreşerek tekrar kamaraya dön· 
müılerdi. 

İçlerinden hiç biri direğin üstündeki 
çocuğun nöbetini değiştirmeği, onun 
yr.rine beklemeği düşünmemişti. 

ikinci günün sonunda Mahoney ile 
çocuk bu teşebbüı:lerindcn vazgeçtiler. 
O günden ıonra tekne, rüzgarın keyfi· 
ne tabi olarak gözcüsüz, meçhul bir 
istikamete ve meş'um bir akibete doğru 
sürüklenmeğe başladı. Hepsi on üç ki
şiydiler. 

Kamarada, dizlerine kadar gelen su
yun içinde tamam yetmiş iki saat ayak. 
ta durmuşlardı. Yarı donmuş bir hal. 
deydiler. Karmları açtı. Aralarında 

taksim ettikleri üç §İşe şaraptan başka 
içecekleri de ycktu. Komanya ve içe
cek su geminin ambarında kalmıştı. 

Ambar ise su ile ıdohıydu. Oraya inmek 
imkansızdı. Günler ilerledikçe açlık ıs
tırapları da artryordu. 

Mizina direğinin altına tuttuklan 
bir yelken parçasının içine direkten 
akıp gelen bir lokma yağmur suyunu 
büyük bir tehalükle kapışıyorlardı. 
Yağmur ise aksi gibi pek seyrek 

yağıyordu. Maamafih her yağmur ya
ğışında mendillerini ıslatarak ağızları. 
na sıkıyorlar, hatta kunduralanna bile 
yağmur ıuyu doldurup saklıyorlardı. 
Susuzluklarını böylece mümkün merte· 
be giderebiliyorlardı. Ukin yiyecek 
tedarik etmek imkanı yoktu. Kuılu 

bile pek yüksekten uçuyordu. 
Fırtınayı takip eden sakin günlerde 

kamarada, üzerinde yatılabilecek kuru 
tahtalar bulmak kabil olmağa başlamıJ
tı. Tamam ıdoksan altı saat ayak üstün
de, dizlerine kadar buz gibi suyun için 
de duranlar için bu ne kadar büyük bir 
saadetti. · 
Tuzlu su bacaklannda cılk yaralar aç· 

mııtı. Bu yaralar onlara çek ıstırap ve. 
riyordu. En ufak bir temas dehşetli a
cılara, ağrılara sebep oluyordu. Zayıf, 

=-

zebun halleriyle ıclaracık yerde bilmec.
buriye biribirlerine çarpıyorlar, biri -
birlerinin canını yakıyorlardı. Artık 

bir alay küfür işitmeden, yahut ahlara, 
iniltilere sebebiyet vermeden kimse kı
mıldayamaz olmuştu. O kadar sefil ve 
periıandılar ki, kuvvetliler, zayıfları 

kuru tahtalardan yaş yerlere doğru iti. 
yorlar, kuru yerlerde ancak kendileri 
yatmak istiyorlardı. O'brien aldındaki 
çocuga etmediklerini bırakmıyorlardı. 
Bunup sebebini izah zordu. Belki de o· 
nun gemideki diğer s-ocuklardan daha 
fazla ıahsiyet sahibi oluşu ve baklann· 
dan kolayca ferağat etmek istemeyiıi.. 

fazla hırpalanmasının baılıca sebebiy· 
di. 

O'Brien uyumak için kuru bir tahta 
parçasının üstüne uzanmak istese, ya
hut ta büyükleıiden birinin yanına yak. 
!aşsa derhal tekmeleniyor, bir sürü kü· 
fürlere hedef oluyordu. Hepsi de ıstı· 
rap çekiyorlardı. Lakin §Üphesiz ki 
içlerinde en fazla ıstırap çeken o idi O
nu bu cefaya katlandrran, ona taham
mül kuvvetini veren içinde yanan kuv. 
vetli hayat ışığı idi. 

Günler geçip tc tayfalar zaafa düş · 
tükçe ~aha fazla huysuzlaııyorlar, da
ha hırçın oluyorlardı. Bu da O'Brienin 
ıstıraplarının artmasını intaç ediyordu. 
Kazanın on altıncı günü artık açlık ge
mide tahaınmillfersa bir hale gelmişti.: 
Şimdi tayfa ufak gruplar teıkil ederek 
aralarında fısıltılarla konuşuycrlar, a
rada sırada dönüp O'Brienc bakıyorlar. 
leh. Bu konuşmalar öğle üııtü netice · 
lenmişti. 

Herkes baş tarafta toplanmıftJ. Hep
sinin fikirlerine kaptan tercüman oldu: 

- Arkadaşlar, dedi, uzun zamandır 
açız. Tamam iki hafta iki gün oldu ••• 
İki sene gibi gelen iki hafta... Artık 
daha fazla dayanamayız. Açlıktan öl
memiz pek yakındır. Şimdi mühim bir 
mesele var! Hepimiz mi ölelim, yoksa 
içimizden biri mi ölsün? Artık hepimi
zin bir ayağı çukuıida .. Halbuki içimiz. 
den biri canını fedaya razı olursa ka· 
lanlar bir gemi görünciye kadar yap
yabilirler. Ne dersiniz?. 

(Devamı var'J 
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Jaı:-,b . Ta ~umrukluyorlardı. Noel - kumandanının evinin önünde soyuldu • 
tıı~ar. ort ıle Madlon gürültüye koş· ğu haberi Par:se yayılınca, herkes, her 

Ctıce : Parisli güldü .. 

d:;;; a~~1•unuz ! Yukarıda uyuyacak 
.,, "l Zad 
,,a gel . ~ın var. Devriyenin bura-
lllı?\ja rncsını de pek istemiyen takı· 

1-t l'l • diye homurdandı .. 
adalon· 

c·- I:>aha · •. d' . 
ı.,oınl :roım ı geldıler. Monsenyör 

le a 'Rilce · tndiJc . . . Yı rahatsız etmemek için 
h tını ıçe . .. . 
•'llitc . nye otekı kapıdan aldım. 
- li rnadıyen gülen Rikc. 

ayda! d' • 
- lia • ıye bağırdı. 
Ciy

0 
y Allah cezalarını versin. 

)c . rn dizle · llıd~n: rıne yumrukla vurarak 

;; liayda ı · 
ocı bu k .• dıye bağırdı. 

~t Çıldırın kahkahalardan sinirlenmit 
- Ca a derecesine gelmi-.ti · b nııl'I :r • 

a>'ltırdı ne oluyorsunuz?. - diye 
ş . 

) a!kınJıkt.1 . 
•rı htadı n deh gibi gülmiye başlı-
- s on da. . 

ah· · 
b 

1
• ne va ) d' "'•ke: r · ıye sordu. 

-s il ana verd'"' 
•r biliyor ıgımiz para kimin pa. 
- I> rnusun?. 

)i ltanın k 
Ilı berı "' . okusu mu var .. Ne bile~ 

".<\.Un it - I:>obu ın oluraa olsun. 
•h kah ka.ı:ırna bu para .. Ha ha ha ! .. 
-t .. 
- SY .. Bu Para? 

ltah it oy.duğurnuz. ada 
du .. ' ah, kah 1 • mın parası .. 
lt ~llrtıuz da k·: Kıh, kih, kih ı .. Soy _ 

ao h ım bili 
/\Ilı ' ah, hah S yor musun ? ... 
.,~ ~l'l i?lilrn .. d.. oyduğumuz adam •.. 

""ta .. en .. . 
Şchrcrnı· • . soylıyeıniyeceğim ... 

....... h nının .... ,, . . . 

....._" sır Jan d" 
"'ilh, k h 0 Pressin in mi':. 

"'·· a . kah "'h ':''lccdc . . " ~ • kih, kih .. 
tlrıırı ,_ gulrnıye b la.m 
lid:j "ahkahaları .. aş ıştı. Dört ki· 
hala'tliydi ki ha oyle dehşetli, öyle 
t'iı 1Yakland • §arat yatağının ba§tan ,,.L. ıgına hu"'- . 

l{ı. crı-· •Kmedılebilirdı' 
"•I Ü • • 

g n. Parıs devriyeleri 

Bu sırada Bürrjls'k, Madlon Rike, 
Noel - Jamb - Tort, karmakarışık gülii· 
yorlar, ve hC1J bir ağıadaq: 

- Haydaaa, . diye bağırıyorlardı. 

tlst kata çıkan mer,divene geçilecek 
kapıdan bir ses: 

- Haydaa !.. - diye cevap verdi. 

Dört kişi gülmelerini keserek kapıya 
baktılar. Bu sevinçli manzarayı parlak 
gözleriyle seyreden bir adam gördüler. 

Rike: 
- Vay 1 Lansölo BiıJom .. - dedi. 
Noel - jamb • Tort, eski suratsızltğı. 

nı takın:lı. 

Bigorn, masaya oturarak teklifsizce 
bir kupa kavradı. Onu silme doldura· 
rak yuvarladı. İzahat başlamıştı. 

Giyomla Rike bu gece ne yaptıkları· 
nı. şehreminini nasıl soyduklarını an • 
]attılar .. 

Rike: 
- Asılmı§ gördüğümüz adam uğur 

getirdi bize! ... dedi.. 
- Evet.. Grev meydanındaki pegil 

mi? Bir k;mbur gibi gülüyordu kafir •• 
Bu gülmiye ve bol bol gülmiye delalet 
ediyormuş ta biz farkında bile ldeğilmi-
şiz .. 

Lansölo başından geçenleri anlattı. 

Yalnız Preokler vak'asındanberi, haşa
rat yatağından dışarıya çıkmadığını 
söyledi. 

Nihayet: 
- Bu kağdı ne yapacaksınız? diye 

sordu . 
İki arkadaş şaşırdılar ve sapsan kc· 

sildiler. Çiınkü bu kağıdı Üzerlerinde 
bulurlarsa bu, bir çek gibi değil, i§ken. 

Ertesi sab3h, Büridan. Filip ve Gotye 
e:llecekti. Darağacından ödleri patlı -
yordu. Üstelik bir de işkence.. Tok
makla kemiklerinin kmlma:;ı, tırnakla· 

kral olalım da böyle aç köpekler gibi 
sokaklarda dolaşalım. Bu ayıp değil 

mi? Biz köpek te olamayız .. t1in haki
kati aranırsa .. Hiç olmazsa onlar ko
ku alırlar ve yiyecek bir kırıntı bulur. 
lar. 

lkisi ide içlerini çektiler. 

, Açlıkları son haddini bulan iki arka· 
daş. gamlı, kederli, başları önlerine e
ğik, yürümiye haşladılar. Bununla be • 
raber gözleriyle kulaklarının tetikte 
c.lduğunu söylemeliyız. 

Bürrask: 
- Bunlar her o mel'un ~argaritin 

y:ızünden başımıza geldi .• dedi. 

Rike: 

- Ah 1 O Fransa kraliçesi olacak gü
zel Mar!gariti bir ele geçirsek 1 • diye 
homurdandı. 

- Ne yapardın bakalım?. 

- Açlıktan öldürürdüm .. Onu bir 
yere mesela Nel kulesine kapar, bir 
iskemleye bağlar, sonra iki metre ile
tisinde kurdurduğum qir masayı nefts 
yemeklerle donatırdım. 

- Fena bir fikir ıdeğil hani! .. 
- Sonra kızartılrruı bir kaz dolması 

kctirtirdim. Sevmez misin kaz dolma • 
•ını ?. 

Bürrask cevap yerine: 
- Kaz dolması ha? • diyerek du

daklarını yaladı. 

- Sonra tatlılar, yemiıler, omlet .... 
Sonra §U bize bakan ay yok mu? tıte 
onun kadar büyük bir çörek, daha ıon· 
ra semiz bir piliç .. Sonra lda .... 

- Dur hele. Azıcık dur da hazmede
yim 

- Bir bljrek, bir balık kızartması, 

bu da yetmezse ağzına layık bir karaca 
kızartması .. 

İki arkadaı biribirlerine baktılar ve 
ayni zamanda sözleımiıler gibi belle -

1 
rindeki kemeri bir diı daha sıktılar. Ne ı 
vazık 1 Kannlarmı "Ctcak bellerindeki 
• ,n \.... 

meşin kemeri sıkmakla l:ioyurabiliyor
lardı.. ı 

Rike devam etti: 
- Kraliçe Margaritin buna dayana. 

bileceğini tahmin eder misin? Düıün 

bir kere, kısartma etlere bayılan bir 
kraliçeye bu ne büyük bir iıkencedir •• 
Giyom, düşün hele ... Bu bizim için de 
ne bulunmaz bir intı1cam olur.. Ne o
lurdu, Büridan da bulunsayldı .• 

- Doğru, o bize kraliçeyi öldilrme
nin caiz olduğunu söylemiıti. • Fakat 
onu açlıktan öldürmemizi söylemedi.. 

- Biz açlıktan ölüyoruz ya 1 Hem 
sen imparator, ben de kralon! Bir kra
liçe de neden açlıktan ölmesin.. Bu 
hakçasına bir söz ldeğil mi ?. 

İki arkada§, böyle havai sözler ko
uuıarak, sckaldan dolaşarak bir türlü . 
sabahı edemediler. 

Farkında olmaksızın Grev meydanı. 
na varmışlardı. 

Orada, darağacının pek uzağında bu· 
lunmıyan mahkumların teşhir cldildik
leri kulenin altında durdular. Bir taraf
larında darağacı, bir taraflarında o men 
f ur teıhir kulesi. 

Bu dakikalar, Lansölonun, Şatele 
zındanında Mabelle konuştuğu daki
kalaıidı. Bu konuımanın neticesini de 
biliyorsunuz. 

Giyomla Rike Grev meydanı darağa. 
cı yakınında yere oturdular. Arkalarını 
tCJhir kulesinin du •ırına dayadılar. 
Yüzlerini Sen nehrine çevirdiler. 

Açlıktan, yürümekten, uykusuzluk· 
tan, yersizlik cndi~esinden çok yorul
muılardı. Bununla beraber gene uyu
mak istemiyorlardı. 

Bulundukları yer tehlikeliydi. Dev· 
riyelerin sık sık yokladıkları bir yer •• 

Gözlerini, bir direkte asılı duran bir 
adama çevirerek hüzünle baktılar. h. 
tihza eder gibi kendilerini süzen ay, bu 
fect levhayı aydınlatıyordu. 
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Hicri: 1357 - Cemaziyelevvel: 28 
ıarıeıın ıtol•l'I •ıt•nf1tn batır 

4,50 19,31 
W&klt ... balı 011• ıla.rı ...... ;. J.UO ._.. 

3,03 12,20 16,17 19,31 21,25 2,44 

Lüzumlu T elelonlaT 
Yangın: 
lstanpul tçfn: 24222, Beyoğlu l~fn: H6l1, l{ndıköj kfn: 60020, UskOdaı 

için: 60625. 
Yeşil köy, Uakırköy, ile bek, J'arahya, llilyiikd~re,ı•enerlıatıçe, Kaııd 1111, Eren• 

.ltôy, J\ıı.rlal, Hüyükada, Hı.ıyl.ıeli, llıırgaı_ Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
J'Uno ,Yangın derr<?k kafidir. 
· Rami itfaiyesi: 22711 

Deolı .. ., 36 . .20 
Heyazıt kulesi: ::! l!l!l6. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdad: 44!.l!l8. Müddeiıııııunıtıik: 22290. J:::mıı it·et müdürlüAQ: 2•382. 
Elektrik Şirketi: Henıslu: 44801 • lsıanlıul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: H 783. Heştktaş: 40938. Cib:ılh 20222. Nuruosın,•: _ 

afye: 21708. ÜSk!ldar - J{adıköy: 60773. 
ffavaiaıl: lsıarıhul: 2•~78. l(adıkôy: 60790. Beyoğlu: 446f2. 

Taksi Otomobili istemek için . 
BeyoAlu ciheti: 49084, Bebek ciheti: 86 • 101. l(adılıöy cibcU: 604n. 

Deniz.yolları · 
htanbul acentelJi!i: 22740. Kara köy: 42362. 
Pa:ra.rtesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lımit, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga· 

• latadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çar~amba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 1.5 Ayva,. 

lık, 18 Bartın. 
Perşembe Toph:ınden 9,30 lımit, 1Fi,ll0 Muchıny:ı, 20 füındırma, Gntaladan 

12. Knr:ıı!eni ı , 
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Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya. 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, Barlın 

Pa.z:ır Tophaneden 9, İmroz, 90,SO lzmlt, Galatadan 8,30 Mudanya, 10,SO iz. 
rnlr Silr, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Ayasofya, Roma - Bizans, Yun:ın eserleri ve ÇJntn Kôşk, Askerl M01e ve 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesf, SıhhI Müze: 
(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar acıktır.) 
Türk ve İslAm eserleri müzesi: Pazartesiden ba~ka hergOn ı;aat 10 dan 111 19 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergiln saat 13 den 16 ya kadaT atıktır. 

rA':!mleket Drşr Deniz Seferleri 
Romanya vııpurlıı.rı: Cumartesi günleri lS de Köstenceye; Sah gilnlerf 18 de 

Pire, Oey~t. Jskenderiye. 
İtalyan vapurları: C•ıma gfinlert ııııat 10 da Pire, Drendld, Venedlk, Trlyeste. 

AıJrupa Hattı 
Sirkeci istasyon Ml.idürlü~ü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden ııaat 22 de kalkar •e Avrupadan geleni 

saat ? ,25 te Sirkecf}•e muvnsrılat eder. ·· 
I\onvansiyonel 20,30 tla kamar, 10,22 de gelir. 
Edime postası: HerJün s:ıat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergilo hareket eden şkıenJiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ank~'ra, 15,15 de Diyarbakır n Samsun. 111,30 da 

Eskişehir, 19,to da Ankara ekspı si, 20 de Adapuarı. 
J3u trenlel'<len saat 9 da har·~kct eden An](ara. muhteliU Pazartesi, Car,amba 

ve r.uma Riinlerl Haleb ve Musul r> kadar sefer etmektedir. 
MONAKASALAR: 
İnhisarlar idaresinin Paşalimanı bakını evinde yaptırılacak pencere tamiri 

işi atık ekslllmeye konulmuştur. Eksiltme ~·annki çarşamba günü saat 1 de i. 
darenin Kabatnştaki levazım ve mübayaat şubesinde yppılaeşktır. Keşif bedeli 
2598 liradır. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
• Tiro s:ıl~ını Fıillikçe :ı:i y::ı delcşiyor. 

• Çin ord usıııırı .Tapon t :rn rnıwn rı mukabele elm e~i emredildi. 

, 
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18,30 hafif müzik, Tepebaşı JOı so • 
bahçesinden, 19,20 Saksofon . 0ııi• 
Esengin, riyaseti cumhur filAr:et~ 
kestrasmdan, 19,55 borsa ııs 51,ı 
Granviç rasalh:ınesinden nakle~11rıl ~ 
rı. Vedia Rıza ve arkadaşları ıııl• 
Türk musikisi (SuzinAk, ]{üıt~~ 
hava roporu, Ömer 20,43 Rıza sY'P 
rafından arapç:ı söylev, 21 saat r~şd_ 
kcstra, 21,30 Cemal Kamil ve ~ ı 
tarafından Türk musikisi (Ace b ut 
22,10 müzik varyete, Tepeb3Ş:bel"', 
bahçesinden naklen, 22,50 son }l rsflı 
erıeıd gnni.in programı, 23 saat 

9~ 

EGETl\1'~ 
TEMSİ~ 

Nuri GenÇ 1 
daşl:ırı 26 

Salı akşııın1 ıı 
Beyleroğltı lıf ,r1 
(San enıir: ~~ 

. e 'J'O fj 
SabrıY ~of 
Kıymetli ~ 
IIALK ol' • ..i~ 

1-~-· 
Bu akşam ç ' 
ı ın tcpe~e, ·ııder' 
günü Büyii t~' 
bnhçesinde·9~1 
nü nkşııl111 ~f 

lediye ~·~f~ 
BütüK ,da 

Cc pe 

f~ _________________ ..;.. ________ -"""."" 11•' 

yardımiyle ateşi yakarak, yeınek ·de' --------------.-.----------------------------------------------------İmparator, asxh duran ac1:ım1 göstere· 
rek: 

- Artik açlığın ne olduğunu anlaya
cak hal!de değil .. - dedi. 

Kral: 
- Ne de susuzluğun .•• diye ilave 

etti. 
- Pek rahata benziyor. Bak Sen 

nehrinden gelen şu hafif rüzg6.r, onu, 
nasıl yavaş yavaş sallıyor. Cellad Kap
loş'un boynuzları üz erine yemin ederim 
ki §U adamın gizli bir sevinci var. Ba· 
na ~deta gülüyor gibi geliyor. 

- Yc:tağınclan dalla rahat. 
, - Giyom ne !dersin?. Asılmak pek 
ho~ gider bir şey değil .. 

- öhhööl.. 
- Bir tecrübe etsek ... Ne denıin?. 

Böyle boş laflarla vakit geçirdikleri 
ve açlıktan başlan dönmiye başladığr 

bir sırada Giyom, Rikenin elini tuta
rak: 

- Sus 1 Birisi geliyor 1 - .diye mmL 
aan;dr .• 

Filhakika, bu sırada, nehir cihetin -
deki köşeden sekiz on kişi görünmüştü. 
Meydana gelince durdular. içlerinden 
tıiri diğerlerine bazı sözler Eöyleıdi '.veya 
emirler verdi. Sonra ötekiler geri döne
rek Şatöleye doğru gittiler. 

Yalnız kalan adamı, rahat rahat, di. 
rekli evin 'karşısındaki eve ldoğru yü • 
rüdü. 

Rike: 
- Zengince bir 'adam f. - diye mırıl-

İ:landı. 

Giyorn: 
- Rike f - dedi 
-Ne var?. 
- Bu adamın kesesi bizim cebimize 

girse bana çok iyi olacak gibi geliyor. 
- Bunu ben ide düşünüyordum .• 
Galile imparatoriyle Bazoş krah, bir 

mcraYııta ayağa kalktılar. Bir kaç sa. 
niye içinde adamın yanma yanaştılar. 

Onun: 

- Yaklaşmayın! - diye 'bağmnasma 

rağmen üzerine atıldxlar .. 
Adam: 
- Y etişiniz ! lmd~d ! Hırsız var! - di

ye haykırdı. 
Bu sxrada yere yatmlmxş !bulunuyor

du. 
Giyom omuzlarından yakalaımıı ve 

bir eliyle ağzını da kapamıştı. 

Bu sxrada ~ike Odriyo da ceplerini 
kanştmyoıidu. Bu betbaht adam, ken. 
dini müdafaaya çalxştıysa da korkudan 
ve Bürraskın eliyle ağzınx kapamasın
dan boğulma derecelerine gelmişti. 

lki dakika sonra gerek Rike ve gc · 
rek Bürrask 'kaçmışlardı. 

• • • 
Ada.mm bağrışiyle, yakındaki evin 

penceresi açılarak tela§lı bir kadın yü
zü göründü. Sonra bir kapı açıldı. 

Meş'aleler göründü. Yedi sekiz uşak, 
hemen drşarıya fırladı. Arkalarından 

gelen iki ka:dın zavallr adamın üzerine 
eğildiler. · 

Kadınlardan biri : 
- O, dedi. Zavallı kocam. 
Diğeri de: 

- Zavallr 'babam. - diye bağırdr. 

Bağırmalar, a~lamalar, küfürler bi. 
ribirini takip etti. 

Sonra adam eve götürülerek karyo. 
tasına yatırıldı. 

Kızıyla karısı, hemen tedavisine baş.. 
laddar. İhtimarcları sayesinde ertesi 

gün öğleye doğru ayıla.bildi. Ağzından 
çıkan ilk sözde : 

- Elbiselerimi, çabuk elbiselerimi, 
!demek oldu .. 

Elbiselerini getirdiler. Adam cepleri· 
ni aradr. Galiba aradığını bulamamış o
lacaktı ki dehşetli bir küfür savurdu. 
Karısını itip kaktı. Uşaklannr ldövdü •• 
Karısın ıitip kaktı. Uşaklarını dövdü .. 
Sonra giyinerek kraliçenin hazine dai-
resine 'ko§t·· , "" · 

/i/~ 

Giyom koşarken: 
- Ne kadar? • diye soruyordu. 
- Gümüş, altın karışıkl Az sonra 

' anlarız. 
- Noel - Ja.mb - Tortun meyhanesine 

gidelim .. Bize kapısrnı ~çar. Kendisin
iden emin de olabiliriz. 

Beş dakika sonra, iki arkadaş, Tirvaş 
sokağına vardı1ar. Yumrukla, tekmey
le kılıçlarının kabzeleriyle kapıya vur. 
mıya, §iddetli bir gürültü yapnuya baş
ladılar. 

Bu fena sokakta bu gibi gürültülere 
herkes kahxksamrştrr. Bu yüzden kim-
se ehemmiyet bile vermedi. · 

Bürrask: 
- Hey! .. Cehennemin meyhane

cisi! ldiye bağırıyordu. 
Dar bir pencerenin aralığından bir 

baş göründü. 
- Paranız var mı? .• diye sordu. 
- İster altın, ister gümüş iste, hep-

si de var ... Karnxmızı doldurmak için 
yeter, artar. Hem de senin çarpuk ba
caklarını şeytan gibi,sıçratacak kadar. 

Noel - Jamb - Tort: 
- Pekala, açıyorum öyleyse l • ,dedi. 
içeriden çekilen sürgülerin gxcırtısı 

işitildi. Zincirlerin, anahtarların müt
hiş gürültüsü sokağı kapladı. Nihayet 
cüce göründü. 

Rikenin ilk işi, gümüş ve altxn para
larla dolu avucunu göstermek oldu. 

Cüce: 
- Hey! Madlon !.. Hele bi'raz dur .. 

Burada aç ve susuz iki kahraman var
ken sana uyumayx öğretirim, şimldi. -
diye bağırdı. 

Giyom: 
- Açlıktan kuduruyoruz f 
Rike de: 
- Boğazımız cehennemden farksız. 

Yanıp tutuşuyoruz! . dediler. 
Bir masaya oturdular. Hizmetçi ktz 

Madion tda, yattrğr delikten gözlerini 
uğuşturarak çıktı ve meyhanecinin 

• J111 
zulamıya başladı. 1kı arkadaşın ·J(teıJ 

leri dolduktan ve hararetleri gitti re'l
sonra meyhanecinin parasını ödeY~ 
birer iskemle Ustlinde sabahlatl'lak 
saa:desine kavuştular. ~ 

Paralarını saydıkları zaman ~ok 1 

gin olduklarını anlamışlardı. 
Bürrask: J.e'I 

ur~ 
- Iki ay kadar zevk ve safa 5 

paramız var. 1d~ 

Rike paraları, içine konuırnuŞ bil 

ğu kağıtların içine yerle§tirdi. 

Giyom: 
- Bu kağıt da ne? - diye s.ot.d:~11ıı' 
- Herifin cüzdanı. Paraları 

içine koymuş .. 

Kağıdr açtı: . t<BP.° 
- Vay! - dodi. Yazılı bı: ·rl 'Ol' 

Belki §eytanın bir mukavelesıdi 11ısı-" 
yom oku hele şunu .. tyi göretl'liyot ~' 
Acaba bu meş'aleler mi iyi ışık ve 

dıı:Jl· 
yor, yoksa ben mi faz}fı kaçır ôı'4eı' 

Giyom kağıdı alarak çabuca1' g 

geçirdi. 10rô"' 
Yavaş yavaş ayılıyor ve sararı 

Rikenin kulağına eğilerek: ııııııt1 
- Ki.mi soymuşuz biliyor ıxı 

dedi. 
- Kimi? Yoksa şeytanı mı~ e~ 
- Daha fenasını 1 Paris §e r 

6 . ô 
nı. . . J~ ·ıci 

Bu kağıt, Faris şehremırı1 cıığı ı 
Press1 namına k raliçenin irn:alıı ~ 
yüz taçlı altm ekülük çektı·· 1'd1 

'kt Şaşıran ve biraz ayılan :Rı 
alarak okudu. 

- Hayda !. - dedi. 

Kahkahalarla gülmiye başıadr~eYtıt ' 
k su ,, Uıf 

Giyomun hayret ve kor ıı µıt. · 
.. ı k u ··ıa·· kı' tl'lasa ..ı· 1"" ce oy e uvvet gu u iıı'lvı f 

deki teneke kaplar sarsıld1•• fer, ~8e1' 
arkadaş, karşı karşıya geçtl'lış di1'~' ıcJ 
!etini masa üzerindeki kağıdarl•r.ıl'<ıtı 
öyle gülüyorlar, öyle katılıY0 ~.,,if"' , 
sormayın. Kendilerinden g 

\'' 1 
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HABER - A1csam onstaa. 

,. ~ramızda 1 ~~~~~~~~~ıl 
"'01~ Göz HeKımı 1 DOKTOR lı 

"-'$'3lnUaırdan 1 YUSUF P. Eczacıoğıu b Dr. Murat Rcırni Aydın 
0 t katÇD : I Hüdavendigar caddesi 55. Sirkeci. 

4 1uayent!hnnesini Taksım- I'alımane 

l b l 
' 

Hergün: (10 - 12) ve (14. 18) .. aAu•• a ı' Tarlabaşı Cad. l1HFA Apt. nına ara!:r hastalannı kabul eder. 

ıuıkletmiştir. Tel: 41553 ~~~-~~~~~~~~~~~~ 
"az 1 l'azartları maada hc:ırgüıı: Öğleden m•ıw• :mı:sm•= ı•ı::::unr-..m:I 

.. ıtn: u oı .!4 ln11vu ~ . ;: 1 
On u .J f Sıınra saat ıkiden altıya kadar " l)f irfan li8Yf8 1 

la(ı% ~ Ba~taratı 5 ıncıde lı•••-•ı•••••••mlllu • · 
~a; nınış olsaydım; boğulurdum mu· fi Röntken Mütehaaaıaı H 
öı · H Hergiln öğleden sonrct saat a ten 7 

t... ınuau ı? öldUrUr mlisiln? •-• •••••:••••·••••ı•l":b:i ye kadar Beıedıye, Hınbırdırek Nun-ı 
'"':ıc OPF.RATÖR ~ f ını al: 5 conker sokakta Aslaneı apartıma.n 

bit ııı~a oturuyorum. tşıcnmcsı zor Dr. Halit Ziya Konuralp ~u::::::::::::::::::~~~~am:mnm::. 
ııılfıııı. s·u Uzerlnde çnlışmağa hazırlan- Tıp 1''akUlteaı lkinct Cerrahi 
ar. t.llc•garaını yakarken kapım açılı- Klbıigi Voçcnti 

llo. lkJ UstUnde iki insan beliriyor. Bi- lstıidal Caddesi F:lhamra Apar. 
~~: ncısı. hiç tanımadığım biri. tçlm- tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 

-.... Muayen~ atıatl"1'i. Pazardan maa-
" E:Y'\•a:ı.ah r "'- &. - /:. n '· ,, uerlt · çattık belaya... U'• rırrqun ıraut la • ı~ t(nunr. 

t~( ~en °· Yanındakini arkasından \te- T"lrtmı · ~.~ · fl!l 

...._ .Ya Sokuyor: 'llil-.. •••-••••ı•••• ıı:. Cır ca ı• 
llt. ıurn ..• Teklifimiz yok. Dostu. 
Gaulil 
k.lğıdırnUtercddid. cebinden çıkardığı 

-.... I! lnasanım Ustüne bırakıyor. 
~ 11 ne? 
'llın1t1 Ytl 

' •=ı I§ık Yiiışık sırıtarak: 
r ~ cannn • 

"il: '\ ··• • dıyor • ben, taksltlE' 
ıııı '"Yorum da. Adet yerini 

.tolıvudfa yaşamı~ kadar olmak 
tiyor musunuz?. 
Holivuda giden ilk Türk gazetcc~ 

Turan Aziz Bı:ler0

in •'Yıldızlar A· 
.... , . .,.f.,. )-'tl!1l'""' r'"U'l'llOUZ. Yapt 1 

dl~·" 8 
L '.\ ~I - enı kem gösterdim. Bas ---· 
'il r hn 

ır l(caııa 2a da gidiversin. Başba§a -------------
~ld ~uruz. 
~ it YUtn - . 
~ ~ıı.1 ~·a rugu indır kafasına. Tam ıı 

a bey11t~~k Uzere olduğunuz bir sı-
1 

ıı: llıUata nizin çarhını kırdığına mı? 
~Ilı haıc olrnadığınız halde elin a-

' aiıe ıc . 
~rtıı 8 '11 kendisi gibi teklifıiı 
, l

0

es1ı h 
l" arckete tee\ik edl.,ine 

• " llilı " 
it 1 ·ece~ ayet elbise parasmı tediye 

c~l'ı! .,, için Babalı sabah, hiç yoktan 
,, ltı11 

1fa:ı C:c>knıcğc sizi zorladığına 
Ilı] gf b• 

t!bııtuzı ;r hareketine kızarsmız bu 

Kara DAVUD 

O 0'.}< TOR 
ı· ecatlin Atasaqun 

Her gOn sabııhlan ııekiı buçujı 

•lr1amlan 17 den 20 ive kadın T.llt 
U ·ayyare ıp11ıtmr.nları ikiııci daitP 

17 numarada bHtalannı kabul eder. 
Cumarteıl ıünleri 14 deo ZO ye :a 
iaı h11talanru par;ı • K'1rur-. Ha 

l:>er olruyucutamu dalrupoa muta · 
, '•rt i• "'"''""'!'"" t'titı " 1 f ,,.,. -, •• 

İstanbul ikinci icra dairesinden: 
Beroğlu11sfa Hamalbaşında Şerbethane 

sokağında 9-51 No. Jı Canbezdi apartı

man 3 No. lı dairede iken elyevm ikat
metgahı meçhOI Mister Baya. 

lsmail Hakkının zimmetinizdeki 938. 
885 No. lı dosya ile alacağı olan 1192 li. 
ra bilcümle hukukile Bakırköyde Hu. 
ban sokak 6 No. da Yorgi Canbez diye 
temlik ve bu borçtan dolayı 2.7.938 ta
rihinde Kompresörle kamyonetiniz haciz 
dildiği hakkında icra kanununun 
103 üncü maddesi mucibince tebliği 

muktezi ihbarların ikametgahmızm meç 
huliycti dolayısile mercice bir ay müd· 
detle ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

llan tarihinden itibaren bir ay içinde 
bu hususa dair bir itirazınız varsa yazı 
ile veya ~ifahen daireye müracaat ede
rek dermeyan etmeniz ilan olunur. 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimli
ğinden: 

Kadıköyilnde Moda caddesinde 219 
No. Jı apartrmanda mukim iken 12-12. 
935 tarihinde ölen Naciye Senihanın 

küçük çocukları Affan \'e Rezan ile Emni 
yet sandığı arasında yapılacak tasarrufda 
kanunu medeninin 271 inci maddesine 
tevfikan avukat Ahmet Süreyyamn 
22.7-938 tarihinde hususi vasi tayin o
lunduğu ilan olunur. 

..... 
~~~~~=-~.~~~~~__jL..:....!z.....ııllll!::!lllllll 

J:)ara biriktirenlere 28,800 
~~;•acıta lira ikramiye verecek 
f~'""Qn/ an!lasıntla kumbaralı ve ihbaraız tasarruf hesap!aııında en a.z 50 lirası 

Qcqhtı.,.~ra senede 4 dela çekilecek kur'a ile CJ§aiıdaki plana göre ikram~ye dağı. 
• 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira. 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 

't~'trtr A • 160 " 20 " 3,200 ,, 
~l'tIVı{REll_eıapl'!rındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN J.\ŞAôl DÜŞ-

~~....,_,_• ıkramıye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 
~kiı(', ... ,~.nede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincil<anun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin-... ._.. .. ır. 
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imtihanla Muha emal amir 
ve memuru a;ınacaktır 

lohlsarlar Umum MDdUrlDğUndeo: 
Ta§ra teşkilfıtımızda açık ve açılacak olan Muhakemat şubeleri Amir ve 

memurlukları için imtihanla memur alınacağından, aşağıdaki evsaJı ve §el'a. 
iti haiz olanlann evrakı müsbitelerile ve üç adet fotoğraflarilc birlikte en geç 
6.8-938 cumartesi günü saat 13 e kadar idaremiz memurin §Ubesine müra
caat etmeleri. 

1 - Yirmi bir yaşından aşağı olmamak; 
2 - Askerliğini, filf veya kısa hizmetli yapmı~ olmak veya tecil edilmiş 

bulunmak; 
3 - Siyast haklara sahip ve hüsnü ahlAk eshabından olmak, haysiyeti 

muhil bir cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya o derecede cezayı müstelzim bir 
fıil ile mahkfun bulunmamak; 

4 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara ve bedent ve akli arızalara müpteHi 
olmamak; 

5 - Adliye meslek mekteplerinden mezun olmakla beraber icra memur
luğu, müstantiklik veya zabıt katipliği gibi vazifelerde tatbikat görmüş 
bulunanlar; 

6 - Adliye meslek mektebi mezunu olmayıp da laakal orta tahsilini bi
tirmiş ve adliyenin muhtelif hizmetlerinde müddeiumumilik kalemlerinde, 
zabıt kfıtipliğinde ve icra i~lerinde tatbikat görmüş olanlar; 

A - Hukuk Fakültesinden meıun olanlarla bilfiil hakimlik yapmış bu· 
lunanlar imtihana tabi tutulmıyarak, bu gibilerin müracaatlan aynca tetkik 
edilecektir. 

B - İmtihan 8.8..938 pazartesi günü saat 9 da Sirkecide inhisarlar me
murin kursu binasında yapılacaktır . 

C - Imtihanda kazananlar ehliyet ve muvaffakiyet derecelerine göre sı. 
rasile peyderpey Muhakemat ~r ve memurluklarına tayin dilerek keyfiyet 
adreslerine tebliğ olunacaktır. 

imtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Kara ve Deniz Ticaret kanunlarının nakliyat, avarya ve hasarata 

müteallik kısmılarr ve ticaret teaahhfitleri. 
2 - Borçlar kanununun umumi hükümleri ''icar ve hizmet akitleri,, 
3 - Ceza kanununun esa~ları: Devlet mallan aleyhinde irtiklp olunan 

suçlar, 
4 - Ceza mahkemeleri usulü memurin muhakemat ve tahs.ili emval ve 

icra ve iflAs kanunlan. '(4745). 

Memurluk müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 

Bankamızın §Ube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak üzere 
müsabaka imtihanı .açılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az ortamektep mmınu olmak ve ya~ 18 
den a~ 30 dan yukarı bulunmamak §arttır. 

18 den aşağı ya§ta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel 
memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, lzmir ve lstanbuldaki imtihanlara ortamektep mezunlan alın
mıyacaktır. 

Ortamektep mezunları için altı ay, lise ve daha yüksek mektep meıun

lan için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarf mda ortamektep me· 
zunlarına otuz, lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 liraya kadar ve imti
handaki muvaffakiyet derecesile mütenasip surette ücret verilir. lyi derecede 
yabancı dili ''fransızca, ingilizce, almanca,, bilenlerin ücretleri emsalinden 
J 0.25 lira arasında yüksek tutlur. 

Henüz askerliğini yapmamı~ olanların daimi kadroya alınmaları asker. 
liklerini Ha edinceye kadar tehir olunur ve askerde bulunduklan müddet zar
fında maaşsız mezun sayılırlar. 

Staj devresini takiben yapılacak meslcld imtihanda muvaffak olanlar, on 
be§ liradan aşağr olmamak üzere yüzde 20 nisbetinde zamla TEKA UDE TA .. 
BI DAIMl KADROYA alınırlar. 

Yabancı dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesindeki ·şart
lar dairesinde • beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devresinden sonra 
bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilirler. Müsabaka 
imtihanlanna Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa. Ça. 
nakkale, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, G.An. 
tep, lstanbul, lzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun, 
Malatya, Maras. Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat şube
lerimizde ortamektep mezunları için 16 ve 17 alustosta, lise ve daha yukarı 
tahsili olanlar için 18 ve 19 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandı~ ve nelerden imtihan 
yapılacağı yukarıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahna
melerde görülebilir. 

lsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka ~ubesi 
müdürli.iğüne ve Ankarada bankanın Personel işleri Müdürlüğüne 15-8-938 
tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4801), 

·: · · l~tanbul· · Beledivesi ilanları 

450 metre 3 parmak eninde demir boru 
20 adet 3 parmak demir T. 
15 adet 3 parmak dernirdirsek 
1 O adet 3 parmak pirinç kızıl aya 

Bir tarafı kapaklı nıpıl 
20 adet 3 parmak pirinç km! ayar filan~ 
9 metre 3 parmak ispiral hortum 

Büyükdere fidanlığına lüzumu olan yukarda cinsi yazılı ve sulama mal. 
ıcmesi açık eksiltmeye konulmu~tur. Bunların hepsine 1350 lira bedel tahmin 
edilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. 
lı kanunda yazılı vesika ve 101 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya • 
mektubile beraber 8.8.938 pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümende bu
lunmalıdırlar. (l) (4713) 

Senelik mtihammen kirası 54 lira olan Üsküdarda Selmanağa mahalle. 
sinde Karacaahmet caddesinde 79-81 N. lr dükk~n 939 ve 940 senesi mayıs sı 
nuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmu~tur. Şartnamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Jstekli olanlar 4 lira 05 kuru~luk ilk te. 
minat tpektup veya makbuzile 8-8.938 pazartesi yünü saat 11 de Daimi En. 
dlmenn \~ulunrnalıdrrlar. (B.) (4639). 
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Otomobilinize, deniz 
motörlerinize de dün 
raca nam kazanmış 

VARTA 
Markalı 

Htinıül~t~rıe r i 
kullanınız. 

AKDEı~IZ Mağa ~ası, Galata Mahmudiye caddesi No. 60 
........... .................. ilim .......... -

Yavuz Sezen 
DDpUcm 'teır~D 

Dünyanın bellibaşlı moda merkezı olan Pariste kaclın ve erkek 
tea:ilik akademilerinde san'atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirerek 
ıeret madalyasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük kadın ve er
ke~ terzihanclerinde büyük mu .. ·affaktyetlerle çalışmış olan Yavuz Se· 
zen ilk mütehassıs terzi olarak memleketimize dönmüş, Beyoğlu Par· 
makkapı · 113 numaralı Gayret apartımanındaki atelyesinde sayın mÜj· 

tcı ilerini kabul etmeğe başlam•ştır. 

~ ..................... , 

hazan in an kendisini tu. 
tamıyarak , .e yahud bir 
bayram, ziyafet \ 'Cya 
davette mutattan fazla 
1er ve l~er. Fakat s;-0k 
g~meden ,·ücudda ağır
lık MİDEDt: J;Kş1LlK 

veya kusma lUzumu el
hasıl bir keyif bozukluğu 
hissedilir. O zaman der
hal yarım bardak taze 
ıuya bir kahve kaşığı 

MAZON katarak içiniz. 
:Kcyüsizlik alametleri 
zall olur. İçilmesi ' gayet 
litiftir. Tesiri seri, kolay, 

tabii, kat'ldir. 

1 1 KAŞE 

GRiPiN 
Sizi günlerce istırab çekmekten 

kurtanr. 

En şiddetli baş, diş, adale ağrı

larını, üşütmekten mütevellid bü 
tün sancı ve sızıları keser. Nezleye, 

. romatizmaya, kırıklığa karşı mües 
sirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrek 
leri yormaz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat. Taklidlerinden sa
kınınız. Ve GR IP IN yerine ba~ka 
bir marka verirlerse şiddetle rcd· 
dediniz. 

rs tan bul Nafia Mil dilr l ilğilnden: 

1 

28-7-938 tarih perşembe günü saat 11 de İstanbul Nafia müdürlüğünde 

(794.1.22} lira keşif bedelU İstanbul gümrük başmUdUrlüğli Çinili rıhtım ttanı kalori
fer tesisaUle kalorifer kazan dairesi tndilfıtı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, pro· 
je, ke§if hulisasile buna müteferri diğer e .. ·rak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (596) liradır. 

İ!teklileıin en az (5000) liralık bu işe benz<'r iş yaptığına dair idarelerinden 
nlmış olduğu vesikalara istinaden İstanbul nnfi:ı müdürlüğünden eksiltme tarihin
den bir hafta evvel alınmış 938 yılına ait ehliyet ve ticaret odası vesikalariyle 
gelmeleri. (431G) 

· · D.?vle( ~mır yolları ve Limanları . işletme ·. · 
· · · . Umum idaresi ila~ları' ·:··~ · ·. ,:,, -~ ~.'. .: .. 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan 2CO adc t \'a;;on muşambası 8-V-1\.138 perşem. 
be gUnü sant 11 de kapalı zarf usulil ile Ankarada idare binasında satmalınacak

tır. 

Bu işe girmek isliyenlcrin 1500 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği 
\'C'Sikalan ve nafia milteahhltlik vesikası ve teklinE•rini ayni giin snat 10 a kadnr 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

HABER - 1'..IC$am postan 

,, .. 

YAZ MEVSİMİNDE tbf j ;~ 
ZfYKLE _RADYO DİNLE Nİ 'Ti, 

FAKAT:·· 

J 

:· 

~ÖRTİ NG 

. ·, 

6 LAMBA LI ,.,. 
!>UPRA-~ELEC TOR ., 

RADYOLARfYLE 

TÜRKiYE VEKJLf: 

NECiP ERSES 
iSTANBUL GALA-;) 
tş e 5 Li HAN ZÜLFARUZ .-. 

ırALillM!lii ZLiillLE 
KARSI 
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