
---

lzmirde 
ıo tYı ffi1 (Q) n ır m © 'lt© [J" 

IQ> e ır Dıı ©ı '9' a c u <dl y 
,(Yazısı 8 incide) 

... -------..::=-.::====-==~ 
3 Sene: 7 - Sayı : 231:. Temmuz .\ Kuruş · felcto:ı· l3ıs7.ı - 1938 PAZAR w.n işleri Tel : 20335 

Askerimizin g·eçtikleri yollarda kurbanlar kesildi 
Sii<iha sarılmadan 

lk <§)~<§}(fi) o 0 <§1 (fi) ~<§} ır~ lr 
Fransız gazetelerinin yazdıkları gibi 

Şarki akdenizde sulhü emniyet 
altına almış bulunmaktadır 

Antakya, 3 - Türk askerlerinin 
bugün öğleden sonra Payastan Hatay 
topraklarına girmesi bekleniyor. Ha. 
taylılar büyük bir sevinç içinde en 

büyük bayramlarını yaşıyorlar. As. 
kerlerimizin geçtikleri yerlerde kur. 
banlar kesilecektir. Yalnız Rcyhani
yede 100 kurbanlık koyun hazırlan -

Ingilterenin balkanlarla 
iktisadi alakası 

Balkan devletl~rlne iktisadi ve ma1i 
fa rdımlurda bulunulması tetkik ediliyor 

.~?ndra, 2 (A.A.) - Sundcy Tay- talca ediliyor. Biri Balkan devletlerine 
mıs ın yazdıg· ın .. 
1 . • a gorc, Balkan devlet • son İngiliz - Türk anlaşması esası da· 

1~~ı~c ıktısadi ve mali yardırrJ:la bulun h ilin:le ihracat garantileri meselesi, 
n.1. .:a.ıı. ı 1 

Ye • ....... L, n ............ ..,.. ı. ... ~.• dia•ri rı,. fn ilt,.renil'l Balkan Cl~vlet· n c z a retleri m e 1 a • ......;.--=-:.;.---'-:..J"" .cc.;.:;;.;:.::::.::.;..;..,_=::-:.:; 
ke . mur arın an murCk · lerınaen yaµ..ığı mübayaatın arttırıl -

p hır_ komite tarafından tetkik edil- ması imk5nlarının bulunup bulunmadı· 
mektedır. Bu mesele iki bakımdan mü· ğıdır. 

Frankocular bir 
Sovyet 

gemisini z.aptettiler 
Açık şehirlerin bombardıman ediHp 

ed u mediğin• kontrol edecek heyet bir 
türlü kurulamıyor 

Roma, 2 (A. A.) - Gazetelerin Sa. Kanaryas kruvazörü bu petrol gemi-
ragosdan öğrendiklerine göre, Fran - sini Valenstya civarında yakalamıs. 
koya ait Kanaryas kruvazörii Sov. tır. :. 

Y~tle~e ait Çernof adındaki petrol ge- Bomb<ırdımanlnrı kontrol 
~ısını ~falaga _limanına getirmiştir. heyeti kurulamıyor 

u gemıdc 60 bın hektolitrelik hükii 
nıetçilere ait petrol bulunuyordu: Londra, 3 - Başvekil Çem~er~ayn, 
- OS-- l>c\·:ımı 8 ıncıdc 

Zonguldak maden 
havzasında ıslahat 
Tetkikler yapan ingiliz mühen

disleri şehrim:ze döndüler 

Zonguldak limanından bir 111a11zaro ... 
~ Yazısı .j üncüde -

mıştır. Bütün güzergahta taklar ha . 
zırlanmıştır. 

Paris, 2 (A.i\.) - Havas bildiriyor: 
Akkdilmiş olan ,·eyahut imzalanmak 

üzere bulunan Türk - Fransız erkanıhar
biye anlaşmaları hakkında diplomatik 
mahfillerde tasrih edildiğine göre, Türk 
hiıkumetinin, halen Sancakta bulunan 
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gönderilen tclgrallara ( 

TeşekkUrleri / 
İstanbul, 2 (A. A.) - Cümhurbaş

k n ı Gc:nc\_,Sekr~t~r)i_ğ\ndon ~ 
Reısicümhur Atatürk, kabotaj hak

kının 'l'ilrk bayrağına geçtiği günün 
yıldönümündc, yurdun her tarafın. 

dan vataııdaşların samimi duygu ve 
yüksek sevinçlerini bildiren birçok 
t't·lgraflar almışlardır. Bundan pek 
mütehassis olan Atatürk, memnuni
yet ve tcşekkürlerinin iblağına Ana
dolu ajansını memur etmişlerdir. 

Başvekil 
şehrimizde 

Milli Müdafaa Veli ili 
de bu sabah geldi 
Başvekil Celal Bayar, bu sabah 

11,40 da Ankaradan §ehrimize gel
miş, Haydarpnşa istasyonunda vali 
ve belediye reisi Muhiddin Cstündağ, 
cmniy~t müdürü ve birçok zevat ta. 
rafından karşılanmıştır. 

Başvekil, bugün Cumhurreisine ta
zimlerini arzedccektir. 

Gene bu sabah, .Milli Müdafaa Ve. 
kili l~azım Özalp da şehrimize gel
miştir. 

Hafta tatilini geçirmek üzere ge. 
len iktısat vekili Şakir Kesebir, bu 
akşam Ankaraya dönecektir. 

Sovyetler 
Japonyayı protesto 

ettiler 
.'.\ luskova, 3 (A.A.) - 31 mayıs tarihin 

Jc Laperuz boğazında hasara u&rrıyarak 
Japonlar tarafından tevkif edilen nefri
gcrator Sovyct gemisi kanunsuz bir tarz. 

da hala me\kuf tutuulduğundan Tokyoda 
ki Sovyet bı.iyük elçiliği mezkQr vapurun 
tayfasile birlikte derhal serbest bırakıl

ması için Japon lıaricıye nezareti nezdin
de tc~cbbü te bulunmu,tur. 

28 haziranda Tokyodaki So,·yet mas. 
lahatgiızan Simetanin Japon hariciye 
nazırı Ugakiye bir nota vererek hasara 
uğnyan bir vapura yardım edecek yerde 
Japon makamatının inczklır vapuru
mcmnu mmtakada bulunduğu beyanile j 
tc\kif ettiklerini ve \'apur kaptanı aley. 
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Amerika Cumhur Reisi 

Ruzvelt 
Harbin insani l eştirilmesi i çin 

Bütün milletlere 
hıtap edecek 

I 

Amrrika cıımTmrrrisi Ruzı·elt 

Amerika Reisicumhuru Ruzveltin 
bugünlerde söyliycccği bir nutuk A
merikada olduğu ka:lar Avrupada da 

merakla beklenmektedir. İyi haber alan 
mahafilde Amerika Cumhurreisinin, 
harbin inanilcştirilmcsi için dünyayı 
birleşmeğe davet edeceği tahmin edil -

mcktcdir. Hatta Ruzveltin 6ulh yo • 
lunda kuvvetli adımla\" atacak beynel· 
milel bir konferansın aktini teklif elde· 
ceğini söyliyenler de vardır. 

Amerikanın bu hususta Avrupa dev· 
letlerinden şimdiden mütalea sorduğu 
ve aldığı cevapların müsait bulunduğu 
da temin ediliyor. 

Bütün bunlar Avrupa gazetelerinin 
tahminlerinden ibarettir. Çünkü Ruz· 
velt, nutuklarını son dakikada tesbit 
eden bir devlet adamıdır. Yalnız mu • 
hakkak olan nokta Amerika devlet rei· 
sinin Amerika dışındaki siyasi işlere 

Amerikanın karışmas ılüzumunu va -
tandaşlarına bir daha isbata çahşaca· 
ğdır. 

Ruzvelt geçen hafta Amerikanın bü· 
tün dahili meselelerinden bahsetmi~ti. 
Geçen hafta irat ettiği nutkunda cum
huriyetçiler ile demokratlar arasın. 
da an'anevi fikir ihtilfıfrnm artık mev
cut olmadıgında israr etmiştir. 

Cumhurreisine göre, önümüzdeki 
il'ckanun ayında yapılacak Amerikan 
intihabında reyler Amerikanın dünya 
siyasetinden ayrı kalmasını veya dün
ya işlerine müdahalesini tesbit edecek
tir. 

Ruzvelt Amerika liberal fırkası reisi 
sıfatiyle bu sözleri söyledikten ve si
yasi nutkunu da irad ettikten sonra 
yeniden Cumhurreisliğinc namzetliğini 
koyacaktır. 

Şükrü Kaya şerefine ve rilen çay ziyafeti 

Basın kongresi 
~ lYI m Dıı lYI ır n ~ ~~ l9> aı ~ ır al m a lii1 <91 aı 

Ankarada toplanacak 
Sayın Dahiliye Vekilile 

gazeteciler 2,5 saat süren 
bir hasbihalde bulundular 

Dahiliye vekili ve Parti Genel sekreteri 
Şükrü Kayanın dün Ankaradan şehrimi
ze geldiğini ve gazeteciler tarafından 

llaydarpa~a htasyonunda samimi bir şe. 

kilde karşılandığını yazmıştık, gazeteci. 
!er, ayni gün saat 17 de vekil şerefine 
Serkl Doryan'da bir çay ziyafeti vermiş. 

Devamı 4 üncüde 
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atadisetu, tiAitkı: 
Hocalarına 
saygısızlık 

gösterenlere dair 
'fazan : Nizamettiu Nazat 

Serketlik eden ve hocalarına saygı
ıu:lık gösteren talebeler için Kayseride 
bir "Islah evi,, açılacağı söyleniyor. A. 
caba, memleketimizde böyle bir evi 
dolduracak derecede çok serkeş ve say
gısız talebe var mıdır?. 
Sanmıyorum .. 
Biz, .keyfiyet bakımından ızamı ga

ıet tabii ve doğru olan bu hadiseleri, 
kemmiyet bakımından da izama kalkış. 
malda her halde bir hataya düımüt o
luyoruz. Hayır, memleketimizde bir 
ıslah evini dolduracak derecede çok 
aerkeı ve saygısız talebe olmadığına ve 
olmıyacağma inanmalıyız. M ünferid 
vak'alar, daima münferid vak'a vasfını 
muhafaza edecekler ve asla "bir çok
luğun karakteri,, olmak, umumilepek 
istidadına ulaıamıyacaklar:iır. Bir iki 
fena nümunenin, tahsil çağlarındaki ço
cuklarımız ve gençlerimiz üzerinde 
menfi bir tesir yapmış olabileceğini 
tahmin etmemeliyiz. Çocuklarımızın 
ve gençlerimizin hüviyetlerinde yıiz

de doksan asil ve vakur vatandaşlığa 
istidat sezmekteyiz. 

Bununla beraber, bu sözleri yetişen 
nesillerimizin temizliğine ve asilliği. 
ne duyduğumuz inancın sarsılmamış ve 
sarsılmaz olduğunu göze vurmak için 
söylüyoruz. Yoksa bir ''ıslah evi., açıl
masını pcıdagojik prensipler 'bakımın. 

dan asla aykırı bulmuyoruz. Hatta bil. 
lkis suçlu taleıbeleri hapishanelere 
göndermek, ağır terhibi cezalara çarp. 
mak gibi temayüllerin önüne geçeceği 
için bu buluşa seviniyoruz da .. 

Ben Kayseriyi iyi bilirim .. Güzel bir 
yerdir. Hele Erciyaş eteğindeki Tavas, 
daha ötedeki Gazi ve ıslah evinin ku
rulacağı Zencidere çok şairane yerler. 
dir. Gazi bağlarında ve Zencidere yol
larında, gerginUgi giderilmiyecek sinir 
yoktur ve Erciyaşı gören hiç bir insan 
içinde küçüklüğün, bayağılığın ve a. 
dlliğin zehri kalamaz. Bir an kilçülme
yi, bayafrlaşmayı ve adileşmeyi göze 
almadan hangi insan hocasına aaygısız:. 
Jık gösterebilir?. 

Binaenaleyh, cotrafl mevkii itfba· 
riyle de ıslah evine bir itirazımız yok. 
tur. 

• * • 
Hazır f ıraat dlitmütken, bu sütunda 

zaman zaman temas ettiğimiz bir nok
tayı, bir daha ipret edelim: 

Acaba serketlik eden, saygısızlık e. 
den, hattl tembellik eden ve imtihan
da iyi not almıyan talebenin hatasında 
&jretmenin ve mektep direktörünün 
bir hiaeeai ,bir mea'uliyeti yok mudur? 

Elbette vardır. Bir talebenin serkeş 
olması saygısızlık gösterme.si ve tem • 
bellik etmesi asil sadece fahıının "ese
ri,, ve "ibdaı,, delildir, olamu. Bu suç
ta mektep idaresinin ve evinin azamt 
4'ahli vaıdır. Mes'uliyete "veli., yi ve 
"mürebbiyi,, tepik etmekten daha hak. 
lı bir hareket olamaz.. Mektebine ta· 
banca sokan talebe kadar mektebin ya
takhanelerinde tabanca bulunmaama 
imkin bırakan, dikkatsizlik, Jlkaydi, 
teseyyüp, ihmal ve kontrolsuz:luk ta 
milcrimdir. 

Ka)'leride bir 'ıslah evi., açıı:ayı dü. 
tilnmeaini befendipmiz Maarif Ve -
Jraletine, dofru sandığımız bir teklifte 
balunac:atu: 

1 - Mekteplerinde serkeılik, aaygı-
11%lık vak'alan çıkmıyan direktörleri 
taltif etmeli. Ve mekteplerinde, ser • 
kqlik, ıayııaızhk vak'alan çıkan dl
rekt8rleri, onlann metOOlannı tatbika 
ilavet etmeli. 

Nizwttin NAZiF 

' 'Gövde adanı,, 
Hayatından memnun 

Bu yarım ansan, pı&JDarao snnemaoara gidiyor ve 
••yaşamCı)k çok tath şey 10 diyor 

· h.arantuvar köyü, Fransanın en fakir 
köylerinden bindir. Kumlu ve çorak bir 
sahada, bir dağ eteğinin çukuru üzerıne 
sıkışmış yalnız altı evlik bir koy ... liura. 
da yaşıyanlann yaşama ve geçınme şek
li orta zamandanberi değışmemiş gıbi
dir. Onlar transızca değıJ, lirötonca ko. 
nuşurlar ... 

Köyde ıransızca konuşan bir tek adam 
vardır: Pi)·er Mayö, altmış ıki yaşında 
olan bu adam zararsız fransızca konuşur, 
imla bilir. 

Köylüler ona emlak sahıbi adam dıyor
lar. Köyün en zengin, belki de en bahti· 
yar adamıdır. Bu adamın en acınacak ta 
rafı kollardan ve bacaklardan tamamile 
mahrum oluşudur. Bir baş. bir gövde, iş
te bu kadar. 

Gövde adam anlatıyor: 
•·- Doğdulum vakit, beni gören dok

tor ancak bir ay yaşıyabileceğimi söyle. 
rnişti. Halbuki o çoktan öldü, ben Mla 
yaşıyorum. Ve sizi temin ederim ki sıh
hatim de çok iyidir. İçki içerim. Hergün 
bir paket sigarayı içerim. Zaten bütün 
ailemizin sıhhati yerindedir. Annem ge
çen sene seksen yaşında öldü. Babam 86 
ya§Inda fakat demir gibi sağlam bir a. 
dam. Bir de hizmetçimiz ihtiyar Mari 
var ... Bana bakan asıl odur ..... 

Piyer geveze bir adamdır .. Talisiz var
lığından Adeta gurur duyuyor, böyle ek
sik yaratıldJlı için de Adeta memnun. 
Garip şiveli fransızcasile anlatıyor •• 

- Can dediğin işte böyle .. lnsan yap. 
YIP gidiyor. Zaten çalışmaktan düşünme
ğe vakit bulamıyorum ki .. Niçin şaşırmış 
görünüyorsunuz? Ben de çalışıyorum, be 
nim de bir mesleğim var .. 

- Ne iş yaparsmz? 
- Marangozum. 
Bu söZden sonra kahkaha ile gülüyor. 

Sonra izahat veriyor: 
- Marangozluk Aletlerini nasıl tut~ı. 

rım diye mi merak ettiniz?Dişlerimin ara 
sında. Benim için yapılmış mini minı 

marangozluk aletlerim var. Onları kul. 
lamr, oyuncak mobilya yaparım. Sonra 
bu mobilyaları buraya beni görmeğe ge· 
}enlere satarım. 

Etrafta dinliyenler gülüşmeğe başlı
yorlar. O, bu gülüşmelerin manasını an. 
lıyor. Kendisi de gülüyor ve: 

- Bir defa da işin doğrusunu söyliye
yim diyor. Bu küçücük mobilyaları kom
eurnuz marangoz yapar, ben de, ben yap. 
nuş gibi satamn. 

Marangozluktan başka Piyer ne iş ya· 
par tabii merak etmişsinizdir. Evvela bol 
bol okur, sonra da uzun uzun düşünür. 

Köylüler bu adamı hem severler, hem 
de çok sayarlar .. Kendisine danişmadan 
hiçbir iş yapmazlar. O, zeki ve oldukça 
kurnaz bir adamdır. Bir tek endişesi ban
kadaki parasını arttırmaktır. Paristen 
birisi köye uğrar uğramaz ilk suali: 

- İktisadt işler ne merkezde, altın dü. 
şecek mi, yükselecek mi? cümlesidir. 

Piyer hava ister iyi, ister fena. ister 
yağmurlu, ister karlı olsun günde bir iki 
saat muhakkak gezinir. Tabii kendisi i
çin yapılan küçücük bir araba içinde .. 
86 yaşında dinç bir ihtiyar olan babası 
bu arabayı arkadan iter .. Baba oğul bu 
suretle köydeki tanıdıklamnn evine gi
der ve tatlı saatler geçirirler .. Yazın köy. 
de durmaz gibidir. Civarlardaki p!Ajlara 
gider, pkalaşırlar, içerler. Piyer yap
tığı tahta oyuncaktan satar 

Piyeri bir garibe gibi yeryer dolaştır· 

mak için birçok müracaat edenler olmuş. 
fakat o bu tekHfleri daima reddetmiştir. 
Bu adamlardan bahsederken aynen şöy. 
le der: 

- Bunların bar;kasmın malım çalan 
hırsızlardan hiç farki yok! 
Yazın biraz fazla para kazanırsa Piyer 

bir otomobil kiralar. Civardaki Ploermel 
kasabasına gider. felekten birkaç gün ça
lar. Kasabada yaprken en büyük zevki 
sinemaya gitmektir. Onun herkese tek
rarladtlı bir cümlesi vardır: 

- Ben de babam kadar çok yaşıyaca. 
lmı.. Yapmak çok tatlı eey? 

Göı·de adam, bı.ı küçiik arabasne gezmr:~i pek .r;etıtrm;ş! 

~aıruşnıKUna<Uaır 

Bugün İngiltereyi meşgul eden meselelerden biri de tngı1iz tmtHleri, yahut gar-
1..Ji Hindistan denilen adalarda ve bilhassa Jamayka'da çıkan karışıklıklar büyük bir 
isyan şeklindedir. 

Geçen sene de gene bir kıyam hareketi olmuş \'e asiler Parto Rikoya kadar gel. 
mişlerdi. Bu seneki isyan yerlilerin çalıştıkları i~lerdc az para almalarından ileri 
gelmektedir. Bugün bir işçinin aldığı en fazla ücret bizim paramızla günde 30 ku
ruş kadar bir şeydir. isyanın şiddetlenmesine sebeb de, mayısta yapılan bir grev 
de polislerin bir kadınla çocuğunu öldürmüş olmalarıdır. 

İngiltere, isyanı bastırmak için Jamaykaya "Ajaks., kruvazörünü ve birkaç 
kıta asker göndermiştir. Adanın valisi de lngiltereye müracaat ederek işçilerin ta· 
rafını tutmuş ve memlekette açlık ve sefalete bir son \·erilmesini istemiştir. 

Kolera salqını · 
Hlndıstanın bazı mıntakaDaırın

da OlüDerı kaldıracak adam 
buluınmayoır 

Bu sene Hindbtaıı-
da bır koıeı a sa1 . 
gmı bütim memte
keti kasup kavuı -
maktadır. lngıliz 

hükfuneti bır yan • 
dan meYzit ısyan • 
larla, bir yandan da 
iktisadi buhran ve 
kıtlıkla mucadele e-
derken bugün kole. 
ra daha büyük bır 
tehlike halinde kar-
şısma çıkıyor. 

Kırk sekiz mmta • 
kaya ayrılmış olan 
Hindistanın kuk 
dört mmtakasmda 
kolera salgını hl • 
kimdir. Bu mmta. 
kalara dahil bulu
nan 4000 köyün 
hepsinde hemen bü 
tün ahali koleraya tutulm11~ftır. 1 
ramış olanların yekt1nu 35000 tahmin e
diliyor. Bugüne kadar da 14000 kişi öl- • 
mil§tür. 
Salgınla hemen hemen hiç mücadele e. 

dilemiyor denilebilir. Çünkü doktor ade. 
di o kadar azdır ki, on köye bir doktor 

bile dilşmUror. 
Diğer taraftan, İngiliz h~timetinin, 

tabii böyle bir kolera salgım olacağını 
tahmin edemiyerek ayırdığı tahsisatı da 
alınacak tedbirlere kafi gelmiyor, Bunun 
için. salgının ilk zamanı tedbirleri al
makta QH'az geç kalınnı~hr. Bm.ıııııla be. 

Türk 
l\UKUN 

Basın birliğinin 
babası 

HASAN KU.UÇ~ YI uazıuoı:: 

".Bay Şükrü Kaya, . Türk Basın alleal 
içinde her vakit sempatik olınuttur. Fa. 
kat bu eski sempati Basın BlrltJi kanunu 
ile kuvvetlenerek yeni bir mahiyet almıŞ
tır: Bundan sonra Şükrü Kaya Türk ba. 
sını içinde yalnız bir Dahiliye Vekili, yal. 
ııız bir Parti Genel Sekreteri değildir; o 
artık yeni kanun ile bir hakikat olan 
(Türk Omun Birliğinin babası) dır.,, 

t;UMHUKIYt;T 

Türk gazetecısı 
Peyami Safa }'azıyor: 
"Türk rejimi hem devletçidir, hem <le 

halkçı. Türk gazetcsı, bir mahkemede hem 
dava eden, hem d~ da"a edilen tarafı bi. 

ribirine karşı müdafaa vaziyetinle ka. 
J:ıri tek a,·ukat gibi, devletle halk arasın. 
daki zaruri ihtilı\Clarda iki tararı da koru_ 
mak lcin harikulAde bir muvazene hüneri 
göslermeğe mecburdur. 

Bu işin kolay olmadılını tahmin edersi. 
niz. Halk bize deste c;leste mektuplarla. 
telgraflarla, telefonlarla veya bizzat mü. 
racaal eder. l\luharrir denilen adam, her. 
giln, kaleminin üstünde bu sosyal tazyi. 
kin kesafetini duymaktadır. Ona aykın 
gidemez. De,•let ve parti de bize kanunla.. 
rile, · nizamlarile, programlarile, ihtarlari. 
le, tnsiyelerile yollar cizer. Muharrir de
n ilen adam, hergiln, kaleminin üstünde 
bu resmi tazyikin. kesafetini de duymak. 
tadır. Ona da aykırı gidemez. 

İki tazyik arasında kalan Türk muhar. 
riri, dünyanın hiçbir yerinde gösterilme. 
miş bir metanet ve mukavemetle, bu iki 
kuHeH de biribirine ezdirmeden ve iki. 
sine de ezilmeden ,·aziyeti idare etme. 
ğe mecbur adamdır. 

Dün şerefine İstanbul gazeleciJerlnln 
bir çay Yerdikleri Şükriı Kaya, matbuata, 
hem bir devlet, hem de bir halk adamının 
çifte geniŞ görfişÜe bakan ve onun bu zor 
işini kolaylaştırmak için elinden geleni 
l 'apmata hazırlanan eski ve büyük bir 
meslektaştır. Şimdilik bu kolayhklann ne. 
ler olabilecelini görmekten başka mera.. 
kımız yoktur.,, 

TAN 
. -

. Çocuk meseleleı i 
~~~11ne'f}r~~~~"t«"; 

tJfln ayrı (lyrı iki ı;ocuk me~e~inden boh 
udiyor. Sabiha Zekeriya evldİlık meıele. 
alili ele almı,tır: ezcümle diyor, ki: 

"EvlAtlık meselesi, içtimai bir faciadır. 
ı Himaye müesseselerimiz henüz ihtiyaca 

kafi olmadığı Jçin bu çocukları e\·lere ver 
ıııek bir zarurettir. Fakat Allaha, ve sahi. 
binin insafına terkedilecek k~r bir zaruret 
değildir. A'fağı yukarı her şehirde bir ço. 
cuk Esirgeme l\tırlımu kuruluyor. So. 
kakla kalan veya herhangi bir sebeble bu 
e' !ere yerleştirilmesi icap eden çocukları 
de,•let müesseseleri yoksa, ev\"cla bu mü. 
esseseniıJ alması, bu müessesenin himaye 
Ye kontroııı altında evlere yerleştirilmesi, 
bu müessesenin daimi kontrolü altında 
tutulması içtimai teşkiliilçılıAın kabul et. 
lili son şekildir. Biz bunu tatbik edemez 
miyiz? Bunu tatbik edemedill.mlz takdir. 
de, de,·letin bunları kontrol edecek bir 
müessesesi kurulama;ı; mı?., 

M. Zekeriya ise ,iSule diyor: 
"Dünyanın en bedbaht çocuklan, huzur 

ve refah içinde yetişenler, bolluk içinde 
büyüyenlerdir. · 

Zengin çocukları ekseriyetle fımank, 
iradesiz, cesaretsiz olurlar. Aileleri tlzerle. 
rinetitredlğl ve bütün ihtiyaçlarının ko. 
!aylıkla tatmin edildilini gördükleri için, 
h:ıyatı kolay, basit ve sadece eğlenceden 
ibaret sanırlar. Çnlışmıya alışmazlar. Ha. 
yah öArenmezlel'. Serde yetişen neballııra 
benzerler. Hayatla karşılaşınca şaşırır n 
bocalıırlar. 

Yalnız bu kadarla kalmaz, zengin çoctık 
tarın slnirleri ve sıhhatleri de ekseriya 
bozuk olur. Can sıkıntısı, mücadele zev. 
kinden mahrumiyet onlan asabi yapar. 

Halbuki fakir çocuıu bayat h,ıinde do. 
Aar, hayat içinde büyür. Mahrumiyet onu 
mücadeleye alıştırır. Cesur, atılgan ve mil 
teşebbis yapar. 

Bu hakikatten en ziyade ders alması 
JAzımıelen kimseler, çocuklarını serde ye. 
u,uren zenginler ve bir dereceye kadar 
orta hallt ailelerdir. 

ÇocuAunuzun hayatta muvaffak olması. 
nı lıllyorsanlz onu hayatın fçlne bıraln. 

· nız, ve hayatın içinde yetiştiriniz.,, 

raber, ~. fevk8İ&:te olarak ''gayri 
mahdut bütçe" kabul e4ilmiştir. 
Şimdiye kadar, salgına karp alman 

tedbirler cümlesinden· yarım milyon kiti· 
ye aşı yapdmqtJr. Kuyulara, koleraya 
karşı elli ton permanganat de potas dö-
külmüştür; 

Fakat, iıalgm o kadar şiddetlidir ki bil. 
tün bunlarlar hastalılm deb§eti yanında 
sıfır kalmaktadır. Birçok yerlerde öUlle. 
ri kaldıracak kimse bile bulunamamakta
dır. 
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daic 

Zur bir iş 
ARKADAŞIMIZ va. • Nu, dün. 

kü yazısmda, "Eli işe yatkın 
ınsanlara,, ihtiyacımızdan bahsedi
yordu: bir yerde hekim, avukat, mu
allim, gazeteci birkaç ahbab toplan • 
~ışl~r; birdenbire elektrik bozulmuş, 
ıçlerınden hiçbiri bunu düzeltememiş. 
~em de hepsi on beş, on altı yıl tah. 
sıl görmüş kimselermiş ... Va - Nıl, 
mekteb, tiniversite görmüş adamların 
bu gibi işleri de öğrenmiş olmaları la
zımgeldiğini söylüyor. 

Bence, arkadaşımıza haksızdır de.. 
rı:erun imkanı yoktur. Bittabi bu "im. 
kant ~ok., tabiri sözün gelişi; çünkü 
beşerıyetin bunca asırlık tarihi bu
nun pek ala kabil olduğunu ispat et
mektedir. Kadim Yunanlıların Hefes. 
~s, Fransrzların da Vulcain dedikle. 
rı_ sanayi ilfilıınm efsanesin i bilirsi
nız; bu tanrıya gerçi hürmet edilir · 
fakat 0 Olimpos'tan atılmıştır ötekf 
tanrılar arasına pek karıt:ıam:z · çir-
k' d" .,. , 

•1 ~ ır, topaldır. Bu efsanede, demir. 
cılık marangozluk gibi zanaatlara 
karşı insanlığın ötedenberi beslediği 
~~naati görebilirsiniz. Gerçi onların 
d:Zllmund~~· o mesleklere girmiş a. 

mlara hurmetimizden bahsedemez 
ama yine de onları, fikir işleri ile uğ. 
~aşanl.ardan ha kir görürüz. Bir dok
dor, _hır avukat, bir muallim ile bir 
k enıırci ustasını, bir marangozu, bir 
b alfayı bir tutmak öyle herkese ka. 
uı ettirilecek şeylerden değildir. 
Bunun · · d" v· . ' ıçın ır ki mektepler imize, 
a • ~unun istediği dersler giremi· 

~or. Gırse bile bir üvey evlad bir sı-
gıntı "b· • 
1 d gı ı kalıyor; öteki dersler on. 
ar an "ok .... 
•• :ı ustun tutuluyor. Düşü-

nun bir k . b' . . riya . ere. ır lısede edebıyattan, 
bu ~~Ye~en, tarihten, fizikten, ~asılı 
f k gıtnku derslerin hepsinden muvaf. 
a olmuş bir talebe, marangozluk ve 

ya deınitcilik ders· d d .. dürül' •• cek 1 ın en on e· ' 
~!), .. ~~:sa bunu kim hoş görür? o 
be ın h::tb:ıı:ıT • 'R"" oğlnm11 mPlrh~
.. ~ marangoz olsun diye deg- il mm 
ogre . d. , 
mi ? nsın ıye gönderiyorum., demez 

· 'Ve ona çok kimse hak vermez 
m·? l . 

:>emircilık, marangozluk gibi ders
lerın mekteplerimize, yani yalnız sa. 
na t mekteplerine değil, orta mektep
lere, liselere de girmesine taraftarım· 
~a~at öteki derslerle bir tutulmak: 
;kınci d:recede sayılmamak şartiyle. 
~ı:san oglunun asırlardanberi edindi. 
gı bütün bilgiler ayni derecede yük· 
sek, ayni derecede hürmete layıktır. 
Çocuklara edebiyatın, riyaziyenin 
melodisini öğrettiğimiz gibi duvar 
Yapmağı da öğretmeliyiz; hem de bu. 
nu alay olsun diye değil, sahte mal
~emeyle değil, iyi, kötü, hakiki b ir 

1 
uvar yaparak öğretmeliyiz. Mektep. 
ere ekseriya böyle şeyler, "el işi" 

dersi adı altında, küçültülmüş, uydur
lnalaşmış bir şekilde giriyor. 

İsmail Hakkı Baltacıoğl u bir kita. 
hında 'İş Humanitesinden b ahseder ;e benim peli muhtasar olarak anlat -
ıklarınu, lüzumunu ispat eden bütün 
~eliUeriyle söyler. Va • Nu, elimizin 
ışe yatkın olmamasından şikayet e
derken çok haklıdır· fakat bugiln 
münevver dediğimiz i~sanların değiş. 
~es! için mekteplere ufaktefek pratik 
bılgı dersleri konması kafi deg~ ildir· 
~~ . 

un dünyada zanaatlara karşı bes-
lenen hı'ssı·n d ~. t" ·ı . 1 egış ırı mesı on arm 
d f'k • , 

a ~ : 1 çalrşma kadar yüksek görül. 
ınesı lazımdır. Yani hayli zor bir iş ... 

Nurullah ATAÇ 

------~~--~------
Konyada bir tayin 

ri Ron!a, 30. (Haber) - Aylardanbe. 
ve~aleten ıdare edilmekte olan Kon 

~!oy i~leri bürosu şefliğine terfian 
!n ganhisar nahiyesi müdürü Osman 

·ral _tayin edilıniş ve mumaileyh va.. 
zı eaıne b 1 
1• aş amıştır. Osman İnal vi-
ayet dah·1· · 

dürlüv.. ı ınde bırkaç nahiyenin mü. 

1 v gunde bulunmuş ve vazif"'"İna.s.. 
ıgıyla 'V·ı • . ~ 
tı 0 

1 ayetın takdirini kazamruc:ı. 
· nun b · "' çalışa v u ı şte dahi muvaffakıyetle 

rilnıiı:.~~gıTurn~lduğundan terfi et ti • 
.., ır. ebrık ederiz. 

na.çın Birli!ii ~·nnıınıınıın Mrtli~ce kobulii "dolaımile. laınunıı hn:ırln11nn Dahili11e vekili ııe Parti nrııel selidler'i Sükrii Kayd §erefl ne "diin ao:.efcciler 1arafrnaan bir ray :dyr1. 
fefi ııerildi Xiııııfı•lle bııluııan rıa-elrl'ilrrdeıı bir l.ı~ını, rrsı'mfıorimf:de. sayın /ınka11 ı11 bir m:ııı/11 cöriilüı1or. Tafsilat, buna dair yu:.1111ı:cladır. 
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Dairelerde y~ni 
çahşma şekli 
Aylık iş randımanı 
kontrol edllece~ 
Yaz aylarında çalışma saatlerinin 

altı saate indirilmesinin iş randma • 
nmda bir tesir yapıp yapmıyacağı 
tetkik edilecektir. Bunun için resmi 
dairelerin bir aylık i~ faaliyeti kon • 
trol edilec.ektir. Bu da temmuz ayı i
çinde her idare veya kısmın çıkardı
ğı iş mecmuu geçen sene temmuz a • 
ymdaki vaziyetiyle ölçülecekıtir. Bu 
hususta alakadarlara dün tamimler 
gönderilmiştir. 

Belediye ile Adliye 
arasında bir ihtilaf 

Adliye sarayı bahçesine alt istlmUlkJarı 
Belediye yapmak istemiyor 

Sultanahmctte yeni kurulacak olan 
adliye sarayı binasının, yapılacağı yere 
tesadüf eden binalardan bir kısmının 

istimlaki meselesinden dolayı adliye ile 
İstanbul belediyesi arasmlda bir mesele 
çıkmıştır. 

Yeni adliye sarayı binasının cephe 
kısmc 110 metre uzunluğunda olacak • 
tır. At meydanına bakan bu cepheden 

başka Divanyoluna da seksen metrelik 
bir cephe verilecektir. Fakat bu cephe 
yoldan çok içeride bulunacaktır. At 
meydanına bakacak 110 metrelik cephe 
köşedeki kahvelerin yanındaki dar yola 
kadar gelmektedir. Plana göre bura • 
dan caddeye kadar olan kısım caddeye 
mail bir şekilde bahçe ve ağçlık olacak· 
tır. Mimar Prost ta şehrin bu kısmına 

ait olan plam böylece kabul etmiştir. 

Kaçakcıhk vakaları 
seneden seneye 

azalıyor 

Adliye, belediyeye müracaat ederek 
esas binanın kurulacağı sahaya ait is
timlaklerin yapılacağım, fakat 'bunun 
haricinde kalan ve şehre ziynet verecek 
olan kısma ait istimlaklerin belediye 
tarafınıdan yapılması lazrm geldiği mü. 
taieasmı ileri sürmüştür • 

Belediye ise bu noktai nazara iştirak 
etmemektedir. 

Memlekette kaçakçıhlıkla mücade. 
lede tatbik edilen şiddet ve gayret 
neticesinde kaçakçılık vakaları gün • 
den güne azalmağa yüz tutmuştur. 

Bir taraftan muhafaza umum ku. 
mandanlığı, diğer taraftan zabıta ve 
inhisarlar takibat teşkilatı kaçakçı • 
lan takip işinde daha sıkı bir suret. 
te teşriki mesaide bulunmaya başla· 
mışlardır .. Bunun neticesi olarak ts. 
tanbulda son iki ay içinde otuzdan 
fazla zehirli maddeler kaçakçısı ya
kalanmış. İki gizli fabrika meydana 
çıkarılmıştır. 

Alakadarların amansız takipleri 
yüzünden T.ehirli maddeler kaçakçılı. 
ğı faaliyetini günden güne azaltmak 
mecburiyetinde kalmaktadır. 
Diğer kaçakçılıklarda mahsus bir 

azalma vardır. 1936 senesinde mem
lekette 27150 kaçak vakası olmuştur. 

1937 deki kaçakçılık vakalarmm mik 
tariyse 19295 dir. Şimdiden yapılan 
tahminle.re göre 1938 yılrndaysa ka
çak vukuatının daha çok az olacağı 

anlaşılıyor. 

1937 senesinde tesbit edilen kaçak 
vakalarının müfredatı şunlardır: 

17126 kilo k'ryılmış tütün, cigara, 

ın·htsarları o 
kadrosu 

yeni 

İnhisarlar idaresinin yeni sene kad
roları münasebetiyle memurlar ara -
sında bazı yeni tayin ve tahviller ya. 
pılmıştll'. Haz~randan itibaren mute
ber addolunan yeni kadrolar dün teb
liğ edilmiştir. 

Yeni kadrolarda memur tayin ve 
terfilerinden başka bir yenilik yok. 
tur. Idare şefleri arasında bir deği
şiklik yapılmamıştır. 

tömbeki ve enfiye, 1758 aded ecnobi 
cigarasr, 21078 kilo yaprak tütün, 8 
kilo esrar, 59109986 aded ciga.ra k§.. 
ğıdı, 724 litre rakı, 3101 litre şarab 

ve konyak, 30366 kilo tuz, 16048 adet 
patlayıcı maddeler, 122 deste oyun ka 
ğıdr, 343 kutu, 698 adet çakmak, 
188419 adet çakmak taşı .•• 

Dördüncü mendireğin 
inşasına başlanıyor 

Deniz ticaret müdürlüğü İstanbul 
sahillerinde yapmakta olduğu döndün 
cü mendireğin inşasına da yakında 
başhyacaktır. 

Birinci mendirek Heyebliadada, i
kincisi Bostancıda, üçüncüsü de Fe. 
nerbahçede yapılmıştır. Dördüncü 
mendirek de Yenikapıda inşa edile • 
cektir. Fenerbahçe mendireğinin ya
pılması son zamanlarda bitmiştir. Bu 
mendireğe büyük bir kırmızı fenerle 
(bu mendirek Atatürk devrinde ya -
pılmıştır) ibareli bir levha konulmuş. 
tur. 

Yenikapı mendireğine de bir ay 
sonra başlanacaktır. Bilhassa, lodos 
havalarda, Kumkapr sahilleri şiddetli 
dalgalara maruz kalıyor, burada bu. 

lunan ve miktarı bir hayli olan ka • 
yıkçı ve balıkçılar barınacak yer bu· 
lamıyorlardı. Yeni mendirek bu iti • 
oarla büyük bir ihtiyacı karşılıya • 
caktır. 

Tcnıttooıı amcaı 

Feınıeır yaıkoco 

Diğer taraftan, emlak sahipleri de 
evvelce kıymet takdir edilen ve istim
lak edileceği de tebliğ edilen bu emla
kin alınacaksa bir an evvel alınması. 

nr, yoksa kiraya vereceklerini ve kon
tratlarını yenileyeceklerini bildirmiş • 
lerdir. 

Mesele şimdilik bu safhadaıdır. 

Emlnönilnde yıkıla
cak beton binalar 
Belediyenin, Eminönü meydanının 

açılması sırasında karşılaştığı birçok 
engeller ara.9ına son günlerde bir de 
beton binaların yıkılması meselesi ka-

tlmıştı. Yıkıcılar Valide hanı gibi 
kargir ve kısmen ahşab ve içinde de-

miri çok binaları seve seve ve üste 
para vermeye razı olurlarken, beton 
binaları bir türlü yıkınağa yanaşına • 
maktadırlar. Bu şekilde yıkrcr bula • 
mıyan belediye nihayet binaların en
kazından ba§ka üste para vermeğe 
karar vermiştir. 

Belediye daimi encümeni, ilk ola • 
rak bir türlü yıkıcı bulunamtyan 
Bekta§ hanının yrkılmasr, enka.zlnın 
kaldırılması ve arsanın tesviyesi için 
üstelik 300 lira vermeye, ve binadan 
çıkacak cam, çerçeve, kapı, demir ve 
kiremitle tuğlanın da müteahhide ait 
bulunmasına karar vermiştir. Buna 
rağmen verilecek parayı gene az 'bu. 
tanlar ve bu parayla yıkrcr buluna • 
mıyacağını söyliyenler de vardır. 

Bundan sonra Eminönü ha.nmm da 
ayni şekilde yrkılmasr için müşkülat· 
la karşrlaşılacağı ve ona da üstelik 
para verme kzarureti hasıl olacağı 
şimdiden görülmektedir. 

l 
l 

.. ... 
nst a!filblYI o ~aı 

Yeni radyo 
istasyonu 

iki sene sonra 
yapılacak 

Ankarada inşa edilen yeni radyo is
tasyonu pek yakında faaliyete geçecek· 
tir. 

Fasılasız surette 20 saat çalışacak 

surette programları hazırlanmakta o. 
lan Ankara radyosu için şehrimizden 

alafranga ve alaturka musiki san'atkar· 
tarından bazıları angaje edilmiştir. Yal
nız bun!ardan bir kısıru İstan'bulda iş 
alakaları bulunduğu için Ankaraya gi. 
dememek vaziyetindedirler. Bu itibar
la bu san'atkarlara Ankarada iş temin 
edilecektir • 

Nafıa Vekaleti İstanbul için de son 
sistem bir santral yapmayı programına 
le.oymuştur. Ancak bu santral 940 se• 
nesinde yapılacaktzr. O zamana ka!dar 
İstanbul radyosu 'bugünkü tesisatiyle 
çalı§mağa devam edecek, ne§riyatına 

fasda vermiyecektir. 

- o""--

Akademide mlmarhk 
kursu açılıyor 

Güzel San'atlar Akademisi günden 
güne terakki eden mimarlık mesleğinin 
bütün eski mimarlar tarafmdan takibi. 
ne imkan vermek ve yeniden mimarlık 

mesleğine süluk edecek gençleri hazır· 
lamak üzere çok güzel bir teşebbüse 

girişmiş tir. 

Akafdemide bu ayın on .beşinden baş
lıyarak iki ay devam etmek üzere bir 
mimarlık kursu açtlacaktır. lki kısrm. 

dan mürekkep olacak olan bu kursun 
birinci kısmr ilerle~iş olanlara mahsus· 
tur. Bu kursa mimarlar ve mimar nam
zetleri iştirak edeceklerdir. 

ikinci kurs ise müptedilere mahsus. 
tur. Buna da akademi mimari şubesine 
girmek istiyen ve lisede olgunluk im
tihanını vermiş bulunanlar devam e
debileceklerdir. 

Kurulacak kurslarda, Güzel San'at. 
lar akaldemisinin mimarı şubesi profc• 
sörleri ders vereceklerdir. 

Güzel San'at1ar akademisi direktör
lüğü ,bundan sonra her sene tekrarına 
karar verdiği bu kurslarla mimarlığın 
en yeni buluşlarını, eski mezunlara bil. 
direbileceği gibi mesleğe yeni girecek 
gençleri de akademi tedrisatında .gü~
lüğe uğramıyacak şekilde hazırlamıı 
olacaktır. -

Bilyllkdere yolunda 
yolunda ağaçlar 
işaretleniyor 

Belediye, her sene birkaç kazanın 
vukubulduğu yer olan Ş~li - Büyük. 
dere asfalt yolunda bütün ağaçları 
yerden yarım metre yüksekliğinde ve 
bir metre boyunda !beyaz badana et
tirmeye başlamıştır. Ayni şekilde yol 
kenarında bulunan diğer haillcr de i.. 
şaretlenme~ir. 
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yolunu esaslı bir şekilde tamir ettirmeğe 
karar vermiştir. Bu yol son zamanlarda 
pek harap bir şekil almıştı. 

• Şehrimizde bulunan milli bankalarda 
memurlar için yaz çalışma saatleri sa 
bah 8 den saat 14 de kadar tahdit etmiş_ 
lerdlr. Banka gişeleri saat 8 den 12 ye ka
dar acık duracaktır. 

• İpekli kadın çoraplarının slandardL 
zasyonu kararı mucibince coraplann dam 
galanması lbımdır. Bir heyet bütün ma. 
ğazaları gezerek bu işi kontrol edecektir. 

lf Üniversitenin profesör, doçent ve a
sistanlarından mürekkep iki heyet Türk 

dili şivrleri üzerinde tetkiklerde bulnn_ 
mak üzere iki grup halinde Anadoluya 
gitmişlerdir. Bir grup Zonguldak civarın. 
da, diğer bir grup ise Sile, Ağya, Gemlik 
ve Dursa civarında tetkikler yapacaktır. 

• Esnafın senelik sıhhi muayeneleri 
için Yerilen mühlet hitmiştir. Muayene e
dj]miyen esnafa ceza Yerileceklir. 

• Fatihle \'alıil isminde biri tarafından 
başına odunla vurularnk yaralanan 17 :ru. 
şmda simitçi Yusuf haslahancde ölmüşliir. 

* Sahile yakın olan Ye kanalizasyonu 
bulunmıy::ın mıntaknlardaki hlnolarm rn_ 
ğımları denize "Verilmiyecek, ncılac::ık ku
yulara akıtılacaktır. 

* Çer Ferdinnnt vapurilc hugiin şehri. 
mize 200 seyyah gelecektir. 

:/o Yerli mallar paznrı yeni bir karar 
vermiştir. Hususi dairelerde çalışan me. 
murlar aairesinin bulunduğu lstanbul, R:ı. 
dıküy veya Beyoğlu şubesinden bedelini 
altı ayda örlernck üzrre mal alabilecektir. 

* Safranbolııdaki 8 piyade alrıyına or _ 
general Fahreddin Alt:ıy tarafından mera_ 
simle sancak verilmiştir. 

* Ankarada acılan resim sergisinde teş
hir edilen eserlerden birçoğu satılmıştır. 
Kültür bakanlıAı 13 ressamın eserlerini 
1565 liraya liraya almıştır. Parti de bin 
Iirnhk tablo nim ıştır. Satılan tabloların 
hepsi sekiz bin liralıktır. 

* Türkkuşu başöğretmeni Sabiha Gök-

DIŞARDA: 

* Sovyellcr birliği halk komiserleri mec 
lisi işçilerin müteaddit arzularına tevfikan 
"üciincü beş yıllık p!An birinci yıl emis. 
yonu devlet istikrazı,, çıkarmaya karar 
vermiştir. Beş milyar rublelik olan bu is. 
tikr::ız, 20 seneliktir ve yılda yüzde 4 faiz 
getirecektir. 

* Hitlcr refakatinde parijnin birçok er
kflnı olduğu halde evvelki gece Cermen 
kralı "Küşhaz,, ünvanile maruf birinci 
Hanrinin ölümünün 1002 inci yıldönümi.ı 
dolayısile yapılan merasime iştirak elmiş_ ! 
tir. Nasyonal • sosyalistler birinci Hanri. 
ye "birinci R:ıyşın müessisi,, ismini ver. ! 
mektedirler. 
* Macar devlet adamlarının harice Ya- J 

pacakları resmi ziyaretler hakkın.da alı.

1 nan haberlere göre, başYekil Imredı ve ha 
riciye nazırı Kenyanın Romayı ziyaretten • 
lJaşk:ıc:ı bu zev:ılın ağustosta Berllnc de ı 
gidecekleri söylenmektedir. Bundan baş 
ka diğer Macar ricalinin bazı dost hüku
metleri ziyaret edecekleri de söyleniyor. 

* i\foskovalı tayyareci 21 ya~ında bayan 
Ek:ıterina Meclnik:ıva 50 beygir kuvvetinde· 
mot1irlü bir tayyare ile 100 kilomctrelil. 
hir mesafeyi saatte vasati 157 .G kilometre 
sür:ıtle uçmuş ve bu suretle Çekoslovaky:ı 
h hararı DubkoY:ının enırrna~yonal reko_ 
runu kırmıştır. * Dün Pariste ve civarında işsiz amele 
niimnyiş )apmışJardır. Ey,·elce kararlaştı . 
rıJan yerlerde işsizler toplanarak belediye 
reislerine mettılip listeleri tevdi etmişler
dir. Hiç bir yerrle asayiş bozulmamıştır. 

ç<'n ıllin tayyaresile Ankaraya gitmiştir. 
* \'ük~ek ticaret ve iktisat mektebi neş_ 

riyal şubesinin afiş sergisi dün Eminönii 
hnlkeYindc :ıçılmışlır. 

* lstanbııl rleniı 1 ic:ıreti mü et ürü Milfi 1 
Deniz. miinlıol olan İktisat \•ekAleti Jfman. 
!ar mnurn miidürlüğüne tayin edilmi~tir. 
Vekalet ıeşkiUıt kanunu mucibince kema
kiln İstanbul deniz ticareti müctürlüılü va_ 
zi fe~ini ifa <la devam edecektir. Limanlar 
umum müdürlüğü ne vcktılelen id:ıre edL 
lecektir. 

ŞllkrU Koya şerefine verilen çay ziyafeti 

Basın kongresi 
ClYI m Gıl u ırn yet bayıra mu ıncıa 

Ankarada toplanacak 
Sayın Dahiliye VekiLile 

gazeteciler 2,5 saat süren 
bir hasbihalde bulundular 

.,... Baştaraf ı 1 incide J 
lerdir. Ziyafet çok samimi bir hava L 
çinde geçmiş, sayın vekille yüzden fazla 
basın mensubu, basın birliği ve yeni ka
nun üzerinde hasbihaÜerde bulunmuşlar. 
Şükrü Kaya, gazetecilerin bu husustaki 
muhtelif suallerine cevaplar vermiştir. 
Gazetecilerin, basm birliği kanununun 
Meclisce kabulü dolayısile, kanunu hazır 
!ayan Dahiliye vekiline karşı duydukları 
şükran ve minnet hislerine tercUrrıan o. 
lan arkadaşıınz Nizameddin Nazif, söy. 
!ediği nutukda bilhassa şu noktaları te
barüz ettirmiştir: 

''Şükrü Kaya! Size diyebilirim ki bu 
toplantı bir minneti de ifade etmektedir .. 
Eğer çok iyi bildiğiniz mesleğin:ıiz böyle 
bir duyguyu esasından redd~der olma
saydı ve biz, müntesiplerinin, kendileri
ni kolay kolay fani addedebildikleri baş. 
ka meselelerden birinden olaydık ... 

Fikir hürriyetinin, tenkid hakkının mü 
messili ve efkanumumiye icat, tenvir ve 
mürakabesinin nazımı olan gazeteci için, 
şahsında bir de haklın yaşatmak, bu ha
kimi dalına lekesiz bir halde bulundur. 
mak bir zaruret değil midir? Hfıkimi, sev 
gi ve hayranlığını zaman zaman minnet 
derecesine yükseltmek hakkından rnah· 
rum eden telakkimizde bizi haklı görü
nüz. Siz, Partinin ve Hükumetin müşte
rek arzusunu temsil ederek, kendilerine 
inanlarımm bu inançlarında haklı gös
teren ve kendilerine inanamaz bir hal a. 
!anlarımızı tekrar kendilerine inanmağa 
teşvik eden oldunuz. Bu demektir ki ga. 
zeteciliğiınize yeni bir hız veren ve mes
leğimize mevud reni ve mesut inkişaf dev 
resini müjdeliyen oldunuz. Arkadaşlarım 
namına, şahsınızda bu hüviyeti selamla
mak isterim. 

Cumhuriyetin en son el uzattığı meslek 
ıazetecilik oldu. Biz, ''bu neden böyle 
oldu?,, demiyoruz.. "Elbette böyle ola
caktı,, diyoruz. Zira bu mesleğin şiarı 

"feragat! daima feragat!,, ve arması 

''her zaman diğerkam olmak,, değil mi. 

dir? Biz her an son istim kuvvetile çalış.. 
mağa, azami randımana ve binbir kül. 
f etle elde ettiğimiz bu randımanı açık yü 
rekle ve en büyük cömertlikle dağıtma
ğa, yaymağa, bahşetmeğe alı~tırılmışız -
dır.,, 

Ziyafet esnasında Ankarada bulunan 
Başvekil Celal Bayarla bir telefon ko .. 
nuşması yapan sayın vekil, gazetecilerin 
yanına dönünce şöyle demiştir: 
''- Biraz evvel Başvekille telefonla 

konuştum. Kendisine gazetecilerin top. 
lantısmda bulunduğumu söyledim. Siz. 
Iere se18.mlarını söylemeğe beni memur 
etti.,, 

lki buçuk saate yakın bir zaman de
vam eden ziyafet sonunda, Şükrü Kaya 
şu sözleri sÖylemiştir: 

"Basın Birliği kanununun tasdi· 
ki <lolayısile Kaımutaydaki nutkum· 
da söylcdlt:,rfm gibi, biz, akan, ço-. 

şan inlulftp ça~layan.ı içinde birer 
su zcrrcsiylz. Güneş ztyasile ara sı .. 
ra parhyan bJı zerrelerin o büyük 
şelAlenin kütlesine katılıp gitmesi 
mnkadderdir. Kuvvet ve kudret, o 
küçük zerrelerden doğan çağhyan • 
dadır, millettedir. O şeref ve eser, 
tama.mile Türk tarihini ve iııkilıl.bı
nı yaratan ,.e yürüten Büyük Ata-. 
tlirkiindür. 

"Gazeteciliğe dair en gUzel sözle
ri Atntilrkten dinledim. Kendisi 
yazı yazmayı sever. Sabablc)in 
kalktığı zaman ilk işi gazeteleri o
knmnktrr. Gazetecinin kudretine bu 
kadal' inanan bir insanın kurduğu 
prensip t<:indc gazeteyi yükseltme. 
mek, bize ait bir noksan olurdu. 
DnI{i.in buraya gelmeden, sizinle 
yapacağım hasblhalden kendilerine 
bahsetmiştim. Hepimizin duydup 
saygı l"e şükran hislerini - tekrar 
söylUronım - kendilerine arzetme
ğl şerefli l"e zevkli bir vazife blll
rim ... 

Vekilin kısa nutku, ' 1ya,asm Atatürk!,, 
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Ha tayın bayramı 
_.- Baştaraf ı 1 incide 

bir Fransız taburu ve her ne va. 
ziyet olursa olsun esasen orada 
kalacak olan rnahalli Milis kıtaları 

miktarının fazlası üzerinde ''parite,, is 
teyebileceği kararlaştırılmıştır. 

Fransız kıtalannın miktarı, 2500 ki
şiyi geçmiyecektir ve bu miktar, San· 
cakta nizamın idamesi hususuna Türk 
İ§tiraki için tesbit edilen azami miktar 
dır. Türk kıtalasmın bulunacağı ma
haller, ahalisi arasında mühim miktar
da Türk bulunan mıntakalarda tesbit 
c"'.iilmi§tir. 

Geçen pazartesi günü imzalanan u
mumi anlaşma, ihtimallerin her birin· 
de kumanda meselesini halletmeyi iki 
hükumete terketmektedir. Halen mü
zakere edilmekte olan tatbik protoko -
hnda, Türk kıtası Fransız sisteminin 
içine ithal edilmemiş olmakla beraber, 
kumanda Fransız makamlarına ait bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan, belki de bugün An· 
karada parafe edilecek olan paktta, 
Fransa ve Türkiye, dostluklarını teyit 
etmekte, menfaatlerinin pratik surette 
Şarki Akdeniz havzasına inhisar etti
ğini müşahede etmekte ve bu menfaat
lerin diiıtyamn bu nuntakasmda poli
tik istatukonun idamesini emrettiğini 

teyit eylemektedir. 
Fransa ve Türkiye, bu suretle tarif 

edilen menfaatlerinin muhtemel bir 
vaziyet ile mevzuudava olduğu haller
de birlikte mü§avere etmeyi taahhüt 
etmektedir. 
Askeıt heyetimiz bugün 
dönüyor 
Payas, 2 (A.A.) - Anadolu Ajansr 

nın husust muhabiri bildiriyor: 
Erkanıharbiye anla§ması yarın sa .. 

bah saat 8 de imza edilecektir. Or -
general Asım Gündüz'ün reisliğinde 

ki murahhas heyetimiz saat 11 de An
takyadan ayrılarak saat 13 e doğru 

İskenderun'a muvasalat edecek ve öğ
le yemeğini tskenderun'da konsolos -
luğumuzda yedikten sonra saat 15 de 
hususi trenle Ankaraya hareket edece
til'. H;ıllr. h,.y,.ti u2urbm:ıJ,. •~: ... .Jı....,_ 

takyadan iskerlderun'a kadar gayet 
zengin program hazırlamıştır. Orgene· 
ral Hutıinger'in başkanlığındaki Fran 
sız murahhas heyeti de yarın Berut'a 
hareket edecektir. 

Fransa ingiltereye mahlmat 
verdi 
Faris, 2 (A.A.) - Hariciye nazırı Bo

ne bugün öğleden sonra İngiliz büyük el
çisini kabul etmiştir. 

Mülakat bilhassa Türk - Fransa an. 
laşmalarmm akdi neticesinde yakın şark 
ta hasıl olan yeni vaziyet ctraf ında cere. 
yan etmi~tir. 
Fransız gazetelerinin 
mütalaaları 
Paris, 2 (A.A.) - TUrk - Fransız 

anlaşmasını mevzuu bahseden Replfü 
lik gazetesi, "bugün mesut bir habe.. 
ri tebşir edeceğiz,, diye baı;ladığı ba§ 
makalesinde Fransanın yakın şarkta 
emniyeti için esas tanıdığı asırlar 

seslerile karşılanmış ve toplantı nihayet 
bulmuştur. 

Yeni basın birliği kanunu mucibince, 
ilk basın kongresinin cumhuriyet bayra
mında yapılması muhtemeldir. 

Dünkü toplantıda Basın birliğinin ilk 
fahri gazetecilik hüviyet varakasının 

Şükrü Kayaya verilmesi alkışlarla kabul 
edilmiştir. 

Ulu şefimizin ~azeleciliğl 
Dahiliye Vekili Şükrü Kayanın, Ba

ıın Birliği kanununun Büyük Millet 
Meclisinde kabulünden sonra söyledi
ği nutukta, Atatilrkün de gazetecilik 
ettiği ve bununla müftehir bulunduğu 
y.clundaki sözleri hatırlardadır. 

Vekil, Ulu Şefimizin gazeteciliği et. 
rafında kendisinden ldaha fazla izahat 
istiyen Son Posta refikimizin muhar4 

ririne ıunlan söylemiıtir: 
- Atatiirk, şimdi tam tarihini hatırla. 

madığım bir vak'itler 1 stanbıtlda çıkan 
Minber gazetesinde yazı yazmıştır. Fa
kat asıl Sıvasta Hakimiyeti Milliyeyi kıı. 
rarak daTıa esaslı bir smette gazeteciliğe 
başlamıştır. Atatürk bir zamanlar gau. 
tecilik etmiş değildir. Elyevm gazetecilik 
etmektedir, soyılabilir. Çünkü Sıvaşta 
kurulan Hdkimiyeti Milliye ve onun bir 
devamı olan (Ult'5)un sahibidir. Bımu 
bfr ba§kası tarafından idare ettirir.,, 

görmüş Türk • Fransız dostluğunun 1 
ihya edilmiş olmasından dolayı mem
nuniyet beyan ediyor . 

Buna mukabil Fransız • Suriye j 
muahedesinin tasdiki aleyhinde bir -
çok deliller ileri sUrüyor. 
Jurn~ l gazetesi, anlaşmanın yalnız 

esasları kararlaştırılmış olmakla be
raber, Türk • Fransız münasebatının 
bu ilk merhalesinin de büyük bir tan 
tana ile teside değer mahiyette bu -
Iunduğunu, çilnkü bu suretle şarkt 

Akdenizde sulhun emniyet altına a -
lındığını kaydeyliyor. 

Jur gazetesi, Hataya gitmiş olan 
Milletler Cemiyeti komisyonunun hat 
tı hareketini tenkit ederek bu komis. 
yona nazikane bir tarzda yol verilir 
verilmez müşkülatın bertaraf edilmiş 
olduğu hususunu ~ayanı dikkat görü. 
yor ve dlyor ki: 

"Bu mesele de göstermiştir ki ce. 
miyeti akvam komisyonları gizlice 
arzu edi1en bir faaliyetsizliği örtmek 
için ortaya atılmış bahanelerden baş 
ka bir şey değildir. Türk .. Fransız 
dostluğunun bir an için tehlikeye dilş 
mesi, Suriyelileri tatmin etmek isti. 
yen ve Türk ahaliyi hiç hesaba kat
mıyan 1936 Fransız _ Suriye muahe. 
desi yüzündendir.,, 

Övr gazetesi de Tilrk. İngiliz dost
luğunun tarihte emsali görülmemiş 

ahenk ve samimiyet arzettiği bir sı. 
rada Fransayı Türkiye ile yaptığı i• 
tila.ftan dolayı sevinmekte tamamile 
haklı buluyor: 

"Türk amilinin birinci derecede rol 
oynadığı bugünkü yakın şark vazi -
yetinde bu anlaşmadan dolayı Paris 
ne kadar memnunsa Londra da o de. 
recede sevinç duymuştur.,, 

Tan (Temps) gazetesi de başma • 
kalesinde, esasları şimdi hazırlanan 
Türk - Fransız dostluk muahedesinin 
eylülde Ankarayı ziyareti sırasında 
Bone. tarafından imza eclileceğini ha... 
tırlatarak diyor ki: Bugün neticele· 
nen müzakerelerin asıl mühim kıı:ı • 
mı işte bu nıuahededir. Çilnkü mez. 
kur muahedenin şarki Akdenizde 
Türkiye ve Fransanın kati bir men
faat birliğini müşahede etmesi ve 
Fransa ile Türkiyenin bu denizde 
statükoyu müteessir edebilecek ihti. 
maller halinde istişarede bulunmala 
nnı derpiş eylemesi umumi sulh i. 
çin yeni bir garanti daha teşkil e .. 
der. 

Deba gazetesi diyor ki: Dünyanın 
bugünkü halinde İngiliz - Türk mu. 
karenetinin de takviye ettiği Fran • 
sız • Türk mukareneti çok hayırlı 

tesirler yapacaktır. Bu mukarenet 
şarki Akdenizde şimdiki muvazene. 
yi tarsin eyliyecektir. 

Zonguldak maden 
havzasında ıslAhat 

Tetkikler yapan ingiliz mühen
disleri şehrimize döndüler 

Son Türk - ingiliğ anlaşmasr üzeri
ne Karadeniz havzasındaki kömür o
caklarm,da tetkikatta bulunmak üzere 
Zonguldağa gitmi§ olan İngiliz müben
disleri dün şehrimize dönmüşlerdir .. 

Bu tetkik seyahatinden elde eldiler. 
.,..._.:~.:1 .. ,.,. Ll2t~ ~i1h"'"'·H• rn" r.-nl,-: •.• 
şu beyanatta bulunınuıtur: 
''- Elde ettiğimiz neticelerden çok 

memnunuz. Zonguldak havalisinde on 
beş gün kadar devam eden tetkikleri • 
miz esnasında başlıca maklen ocakların
dan sekizini gezdik. Kömürün ihraç 
ve nakli bugünün en mükemmel usul· 
}eriyle yapılmaktadır. Yalnız nakil iş· 
leri biraz daha ıslaha muhtaçtır, bun • 
dan başka mütehassıs amele azdır. Çün 
kü ocaklarda çalışan amele daimi amele 
değildir. Senenin muayyen mevsimle
rinde amele ideğişir. 

Ocaklarda kurulacak yeni tesisatla 
kömür istihsalatr artacaktır. İJitıde 
mütehassıs amele sınıfı yetiştirmek 

için alınacak tedbirler de elde edilen 
kömür miktarının bir kat daha çoğal

ması neticesini verecektir. 
Ocaklarda tasarlanan yeni tesisat 

tabii her ocağın vaziyet ve ıeraitine 

göre baııka başka olacaktır. S!y ve is
tihsal arttık~a bu makineler daha ye
nileri ve daha mükemmelleri ile değiş
tirilecektir, 

Şirrdiye kadar kontenjan ve diğer 
iktısadi müşkülat yüzünden bu ite te
şebbüs etmek mümkün olamamıştı. 

imzalanan Türk - İngiliz anlatması 

bu z.crluklan tamamiyle ortadan kaldır
mıştır. Biz havzaya yalnız yeni malci
neler temin etmekle kalmıyacağız. Bu 
makinelerin kullanıhıını öğretmek için 
mütehassıslar da göndereceğiz. 

Zonguldak maden havzası İngiltere, 
Fransa ve Almanyadaki maden sahala
rına ~iç benzemez. Oraladaki maden
lerin bulunduğu arazi çıplak, kuru, can 
sızdır. 

Halbuki Karadeniz kıyılarındaki ma
den sahası, gülen ve neş'eli bir tabiat 
ortasındadır. Maden ocaklannöa çalı -
§an insanların yorgunluğunu dinlendi
direcek kudretteki bu güzelliği, tabiat 
!diğer maden sahalarında esirgemiıken, 

t-- ~--1 ---t-.b..,,-.1,..,.ı_._ L-.S. ı.....-t 

tır .• , 

Yeni neşriyat 

Başvekilimiz 
Celili Bayar 

Başvekilimiz CelAl Bayarın idart ve si 
yasl icraatı ve programı hakkında Bilgi 
matbaası sahibi Ulvi Olgaç tarafından ya 
:ı:ılmış ve resimlerle tevsik olunmuş güzel 
bir eser vücuda getiriJıniştir. 

Asker 
Birçok teknik yazılar, süvarileri. 

mizin Asker arkadaşlarına armağan 
ettiği hususi fotoğrafları, Metris tatr 
bika.tı ve saire ile 3 ncU sayısı, çık
mıştır. 

ilhan Tarus'un 
Küçük hikayeleri 
Doktcr 
Monro'nun 
Mektubu 

- Yakında çıkıyor -

1 ....................... .... 

G~z Hekimi 
Dr. ŞtikrU .Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmani7e cad. No • .S 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımam 

-----•• HER AKŞA!\1 ~----ı• 

1 

Taksim Belediye bahçesinde 

HAMöVET 
.ve Bağdat Revüsü 

T. L. 48776 
Büyük muvaffakıyetlerle devam ediyor. Pazar ıünleri sazımız wıt 17,30 

da ba§laır. Tel. 43776 
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Memleketin imarı için esas olan 
Diplomat 
qetiştiren 
mektep! 
~ 

~ı • Çimentoyu tröstle!in 
! elınden kurtarmak lazım 

ıilii.sfakvcl di/)lmnatl.tınn a.<JT~P.r:i'ı: d.r.r
.siııi 'lif. ı•liı r.ı.pl:cyla yCı•:i~leı·ı tııhrıf 1 

değil mi'! 
lngilteredeki Eton kolleji sade Bri

tanyamn değil, belki de bütün dün -
Yanın en meshur diplomatlarını ye~ 
tiren mektepth. M~ur Vaterlo kah
rarnanı Velington dükünden tutun da 
Mister Eden'e kadar, dün ve bu gün
kü siyaset aleminin en meşhur sima. 
ları hep Eton mektebinde okumuşlar. 
dır. On dokuzuncu asırda İngiltere 
kabinelerinde hariciye nazırlığı ya • 
Panların tamam on altısı Eton mezu
nuydu. Cbarles James Fox, George 
~~n~ing, Salisbury markisi. Roseberg 

1 
~ku, Balfour dükii, Lord Gürzon ve 

s rı.ster Eden Etondan f eyzalmış kim. 
e erdir. 

b Eton kolleji mezunları arasında 
h un?an evvelki İngiliz kabinesinin 
arıciye rn" •-ile 

1 
usLt:~arları Jord Plymouth 

islih~:d Cranborne'u. Mister Edeni 
R b af eden Lord Halifaksı ve Sir 

0

1 
er~ Van Sittartı da görürüz. 

'"'t:.t n~ılterenin asilzadeleri ve büyük 
~ou1ı"' · la !, ._. ı..u ~ı ... Ull .l!;t.uu\la. vhut-1.u. 

d r. !aamafih bu mektepten bu ka -
ar çok diplomat yetişmesi sırf oraya 

devam edenlerin hemen hepsinin lor d 
Çocuklarr olmasından iler; gelmemek
te, Yüzlerce senenin kökleşmiş an:a • 
nc~erini t~ıyan bu mektebin kendine 
has tedris tarzı bu işte en büyük rolü 
0~n:ı.maktadır. Eton !ngi:terenin bil. 
Yuk ailelerinin ikinci bir evi, bir yu 
v?sı haEne gelmiştir. Mesela Sesil 

· aııe · t 
1 

sı :ı.mam bc8 batındanberi çocuk 
arını Eton<la okutmaktadır. Orada 

derelerinin oturduğu sıralarda ot~ 
rup ders cıkuy:ınlar pek çoktur. 

F.:ton kollejinin teJris ve idare tarz 
;arı diğer mckteplerinkinden pek 
arkiıdır. Mektep idaresi tamamiyle 
~alebenin eline tevdi edilmiştir. Hoca-
ar sadece yapılan işleri kontroUa mü. 

k.:lleftirler. Talebe böylece daha kil • 
ÇUk yaştayken şahsi teşebbüsünü art
tırmaya, idareciliği alfabesinden öğ . 
r:nmeye başla.maktadır. Bu günkü tn. 
gıltere kabinesinde tamam yedi Eton
lu bulunuşu, Eton tedris sisteminin 
ne dere<:eye kadar muvaffak olduğu. 
nı ·· 1 gosterir. İngiltere avam kamarası. 
nın altıda birini de yine Etonlular 
teşkil ediyorlar. 

Eton kollejinde umumi yatakho.ne 
~~oktur. ·;ocuğa, ilk geldiği günden i
tıbaren müstakil bir oda tahsis edilir. 
'ralebe bu odayı sade yatmak için kul. 
lanmaz. Orası onun için ayni zaman. 
da bir nevi mütalea yer idir. Bu oda
larrn te ·zı·~·h· mı ıgı ızınetçi kadınlar tara . 
f ından , ı Od . . ) apı ır. anın mobılyesınin 
tanzimi · t ıse amamen talebenin keyfi. 
ne tabidir. 

1 
Odada bir )Cazı masası vardır ki t a-

ebe bu ' b yazı masasını yazı işinden 
~şka ?emen hemen her işte kullanır. 

a~a, ıskemle ve lavaboyu da mekteb 
Verır o•Y 
d · ıger eşyanın talebe tarafın • 
d ani tedarik edilmesi lazımdır. Bu o. 

a arda en fazı .. 
dakı " . a goze çarpan duvar • 
y • esıınlerdlr. Bu resimler in çocu. 
~n Yaşına. zevkine göre de y, t ' Y• 

gorülür B gış ıgı 
du · azı odalar vardır ki bUtUn 

Varları b 
k .. ' urunları kırık, çeneli dört 
oşe boks"' l · 

riyle d or erın. P"ilref.l<'ilerin resimle. 
Varlar ol~ıdur. Bazı odalarda ise du 
.... ·~ •• 

1 sın<'ınn vrld•z1 :trının ssülediöi ._ rtilUr ç ,.., 
· ocuk1arın istirtatıarı, me • 

_.. Devamı 11 incide 

•• 
Fiatla~ daha çok 

adedi 
ucuzlaiılmalı, fabrikaların 
çoğa ıtıimaJıdır 

Çimento bu/ıra • 
nuıdan bundan eu • 
ııelkı üç ayrı yuzı. 

mıuia uzun ıızım 

bahsetmiştik. 81' 
mesele elrajmda, 
en salahiyetli bir 
ağwlmı konuşma/a

rz tabii olan mimar 
larımızın naşirı ej • 
karı olan A1kifekt 
mecmuasının son 
nüshasında Şehri-

mizdeki çimento 
buhranı. başlığı 

altmda bir yazı inli 
şar etmiştir. Çrmen
to buhram rtrnf m • 
da rakamlara isti • 
naden izrılzat t•eren 
bu yazıyı aynen a-
lıyomz: 

Şehrimizde çimento bı,hranı 
Her yaz olduğu gibi şehrimizde bu se

ne de çimento buhranı başlamıştır. ln
şaat laa!iyetinin birdenbire artması ve 
memleketteki tahrikalarm btihsalatımn 
kafi olmaması bu buhrana sebeb olu
yor. Şehrimizde çimentoculuk, had bir 
hal almıştır. Bilhassa hususi inşaat bun. 
dan çok mutazamrdır. Mimarlar ve in. 
şaat sahipleri doğrudan doğruya fahri· 
kalara inşaat ruhsatiyclerini ibraz etmek 
,·e sıra beklemek suretile çimento tedarik 
etmektedirler. Bir vesika usulünden baş.. 
ka bir şey olmıyan bu hal inşaatı geri 
bırakmakta ve dolayısile halk ve memle
ket zarara uğramaktadır. .r.vvelct tüc
cardan kredi ile çimento tedarik eden İn
şaat müteahhitleri, tüccarın elinde mal 
olmadığı !çin kendi namlarına Ye bede. 
!ini peşinen ödemek suretile ve bir hayli 
de bekledikten sonra çimento bulabiliyor 
lar. Çimentosuzluk bazı inşaat müteah
hitlerinin işlerini geri bıraktığından mu
ka\'ele müddetlerinin uzatılma~ı için mü
racaat mecburiyetinde kalıyorlar. Diğer 
taraf tan bu buhran perakende satış fiyat 
!arma da tesir etmektedir. Perakendeci
ler toptan fiyatı 87.5 kuru~ olan çimen
toyu 115.120 kuru~a kadar satmaktadır· 
lar. 

Geçen sene çimento buhranı ba5ladığı 

Bakırköy Çimento fab?ikası 

sırada hükı1met hariçten çimento ithali
ne müsaade etmiş ve bu hal buhranı ön
lemişti. 

Her sene çimento kifayetsizliğinin ol
ma~ı me\·cut fabrikaların istihsalatınm 
artık memleket ihtiyacına kati gelmedi
ğini isbat etmektedir. ~lemleketınıizde, 
faaliyette bulunan dört çimento fabrika
:-t \'ardır. Bunlardan ba~ka biri Bakır. 
köyünde, diğeri Ankarada daha iki fabrL 
ka meYcut ise de faaliyette bulunmamak 
tadırlar. 

Çalışan rabrikaların istih~alatı an
cak devlet inşaatının çimento ihtiyaçla· 
rmı kar~ılamakta olduğu bir sırada diğer 
iki ral5rıkanın çalı'jtmlmama:sı nazarı dik 
kati caliptir. Bahusus geçen sene olduğu 
gibi memlekete hariçten de çimento ithal 
etmek mecburiyetinde kaldığımız halde 
bu fabrikaları muattal bırakmak doğru 
olmasa gerektir. Sümerbank tarafından 
kurulmasına senelerdenberi karar verildi. 
~i halde elan inşa edilmiyen Sivas çi
mento fabrikası da :::enede 90.000 ton 
çimento yapacağından orta Anadolunun 
ihtiyacını ancak karşılryabilecektir. 
Bazı gündelik gazetelerin iddialan hi. 

lafına; şehrimizde ve Anadoluda çimen. 
tosuzluk olduğu gayri kabili inkard ır. Bu 
ise muayyen müddetlerde ikmali icap e
den in~aat işlerini şiddetle alakadar et· 

tiğinden lktisat \'e
kaletinin me~gul ol 
ın1'1 icap eden mü
h:m iü meseledir. 

(.."lmerı!c azlı~m . 
elan, ~:m.anım!a bit 
miyen yapılarda za 
rarlann nevi ve mik 

tarı çoktur. Bu za. 
rarlar sırasile inşa
at sahiplerini müte. 

ahhitleri. mimarla . 
rı mutazamr ettiği 
gibi devleti de za . 
rardide etmekte . 
dir. 

Seneden seneye ar. 
tan istihlfıki karşıla 
mak istiyen fabri-

kalar, her yıl tesi
satını tevsi ettikle • 

ri halde, piyasaya mal 
mekledirlcr. Bu da 

yetiştireme -
memleketimiz. 

deki imar faaliyetleri dolayı:;ile ihtiyacın 
çoğaldığmı gösterir. 

Di~~r bir noktaya da tema~ etmek iste
riz. Çimentonun imal edildikten sonra 
fen nen bir müddet $İlolarc.'-a bekletilmesi 
ve sonra piya~aya arzedilmesi icap eder. 
Halbuki fabrikalar ~iddetli ihtiyaç kar. 
şısınd:ı çımentoyu bekletmeden piyasa. 
ya sevketm:!ktedirler. 

Türkiye diğer mcmle~'etlere ye hatta 
Balkanlara nazaran çok az çimento sar
fcder. Buna ra!'.,ıınen seneden seneye sar-

fivatta hi:;sedilen bir artış vardır. Ve bu 
daima devam edecek ,., belki çok fazla. 
!aşacaktır. Bura mukabil yukarıda dedi· 
ğimiz gibi faaliyette ancak dört fabrika 

rnrdır. Bugün senede 250.000 & 300.000 
ton çimento sadeden memleketimiz. is. 
tihsaliit çoğaldığı \'e bilhassa çimento 

fiyatları ucuzladığı takdirde 1.000.000 
ton sarfcdecektiı. Bu yekun ise çok de
j!ildir. Bugün Yugosla\'yamn senelik is· 
tih::ıal Ye istihlaki 5.000.000 tondur. Bi. 
naenaleyh memleket umranı için bir e:'as 
olan çimentoyu tröstlerin elinden kur
tarma!\, ucuzlatmık ve fabrikaları ço. 
ğaltmak icap etmektedir. 

AUto s e n e de lbDtmeyen 
yarış 

GlYımırüıK memuıru aıır ı 

v e şatıra ınç 

F RANSIZ Turing klübü bütün Fransayı dola~mak 
O.zere bir bisiklet turu tertib etmişti. Bu tur yer 

yUzilnün en yeni şekilde bir müsabakasını teşkil ediyor
du. ÇünkU müsabakaya girenler bütün Fransayı bir 
hamlede dolaşacak değillerdir. Her sene muayyen bir 
mevsimde müsabakanın muayyen bir kısmı bitirilecektir. 

1932 de başlıyan müsabaka henüz bitmemiştir. Bu se. 
ne dört temmuzda bisikletçiler Nidebrondan hareket ede. 
cekler ve Normandiyada Fekampa kadar yol alacaklar

dır. 
Bu müsabakanın ikinci bir hususiyeti de var. Devri 

en kısa zamanda yapan mükafat kazanmıyacak, bilakis en 
çok bisiklet üzerinde duran, yani en ağır yürüyen bisik
letçi birinci gelecektir. 

iC 

Londırada blslkDet 
boDDuğu 

1 NG1L1Z münakalat nezaretinin neşrettiği bir ista
tistiğe göre Londrada bu gün 4 milyon 800 bin bi. 

siklet vardır. Londranın nüfusu dokuz milyonu geçtiği
ne gör e her iki kişiye bir bisiklet düşüyor demek ... 

Bu milyonlarca bisikletli Londra seyrüsefer inin en 
mühim meselesini teşkil etmektedir. Senelik zabıta ista
tistiklerine göre. Londrada vukua gelen vesaitinakliye 
kazalarının birçoğunun sebebi bisikletlilerdir. Bisikletli . 
ler ekseriya nizami sUratten daha hızlı gitmekte, fazla 
dikkatsizlik yapmakta, ve seyrüsefer k aidelerini ihmal 
etmektedirler. 

R OMANYA . Macaristan hududu üzerinde son gün. 
lerde geniş mikyasta mücevherat kaçakçıhğı ya

pan iki adam yakalanmıştır: bir trenin ikinci mevkiinde 
'gümrük memurları dalgın dalgın ~atranç oynıyan iki yol
cuyla karşılaşmıştır. Gümrük memurlarının sorgusu 
karşısında hiç telaşa dUşmiyen yolcular, bavullarının a. 
ııahtarını uzatmışlar ve: 

- Liıtfen müsaade ediniz, siz eı:ıyamızı ararken biz de 
partimize devam edelim! demişlerdir. 

Gümrük memurlarmm bir tanesi bavulları açarken 
iyi bir şatranç oyuncusu olan ikinci memur merakla o. 
yuncuların oyununu takip etmek istemiş, fakat birkaç sa
niye sonra şatranç ta~larını muayeneye lüzum görmüş
tUr. Çünkü iki yolcu oyun kaidelerine hiç de uygun ol. 
madan rasgele taş sürmekteydi. 

Taşlar muayene edilince içlerinin oyulmuş olduğu ve 
bu oyuklarda kıymetli mücevherlerin bulunduğu anla . 
şılmıştır. 

"" Doğ<dluğu oda d a 5 7 seo:ı 
ıne kapocnBok e d e n kad o nı 

p AR1STE Ke dö la garda 103 numaralı binada ka-ı 
pıcılık eden madam Lenje 1862 de bu binanın ka. 

pıcı odasında doğmuş, ve o günden sonra bir daha o oda. l 
dan ayrılmamıştır. ı 

Bu gün 75 yaşında bulunan bu kadın, 18 yaşındayken 
annesinin yerine kapıcı olmuş, ve o zamandanberi kapıcı-ı 
ılk vazifesini muhafaza etmşitir. 

Mir na 
Loq'un 

at IE:vaı m n ırn aışce-

• 

ıre DD s n 
Yıl dıı, evli kadın la ra ve 
ev'.en °eek kızlara neler 
tavsıye ediyor? 

Mfrncı Loy 
Mirna Loy, sinema yıldızları içindt. 

ideal bir evli kadın olarak tanrnmış
tır. Son filmi olan ''Tecrübe pilotu, 
nda bir tayyarecinin kansı rolünü oy. 
namaktadır. Bu filmde kendisine ay. 
ni zamanda anne rolü de verilmiştir. 
Fakat, çocuğu olmadığı için, bu rolde 
yanına başkasının çocuğunu almaya 
mecbur olmuştur. 

Mirna Loy, "ideal evli kadın" ol
mak itibariyle, evlenecek genç kızla
ra şu on tavsiyede bulunuyor ve bun. 
ları, evlilik hayatının eva.miri aşeresi 
olarak belleme1erini söylüyor. 

Evlenecek genç kızlara on tavsiye 
şunlardır: 

- Görünüşünüzde değişiklik olma. 
masına dikkat edin: evlenmeden evvel 
nckadar şık geziyorsanız, ne kadar ne 
şeliysenlz yine öyle devam edin. 

2 - iyi yemek pişirmesini öğrenin. 
Ta ilk zamanlarda olduğu gibi yir
minci asırda da erkeğin cam boiazından 
gelir ve erkeği evine her ~eyden faz
lar. Erkek kalbine giden en kısa yol 
mideden geçer, bunu unutmayın .. 

3 - Kocanıza karşı pek fazla iti.. 
mat beslemeyin. İtimat besleseniz bi. 
Je bunu belli etmeyin."" Ayni şekilde o
nun da size karşı son derece büyük 
bir itimat göstermesine fırsat verme
yin. Gerek onun sizden, gerek sizin 
ondan biraz 5üpheniz olması ve biri. 
birinizi biraz kıskanmanız lazımdır. 

4 - Para meselesi aile arasında en 
büyük g~imsizliğe yol aracak bir a. 
mildir. Onun için , bunu önceden hal
letmek ve yoluna koymak lfı.zımdır. 

Kocanızla beraber oturun: o ayda kaç 
lira aldığını söylesin, siz masrafı tes
bit edin ve beraberce bir bütçe yapın. 
O zaman hangi şey için nekadar para 
harcanacağı, bu ay elinize ne kadar 
para geçeceği ev\'elden tesbit edilmiş 
olduğu cihetle, münakaşaya ve tered. 
düde mu.hal kalmaz. 

Yalnız, bütçeyi aynen tatbik etmek 
için iki tarafın da bütün gayreti ile 
çalışmusı lfrzımdır. Ancak pek zaruri 
haller, tabii, müstesna. 

5 - Kocanız cigara içiyorsa, bu 
buyur.dan dolayı hiç şikayet etme • 
yin: cigara içen bir erkeğin en sevdi
ği şey cigarasıdır. Halıların üzerine 
cigara külü dökülüyor diye şikayet 
etmekten bilhassa çekinmelisiniz: ha
lıları kendisinden kıymetli gördüğü • 
nüzü ileri sürerek bunu bir kavga 
me\'zuu yapabilir. 

Şüphesiz ki kocanızı halılardan 
fazla seversiniz. Fakat halJlarm da 
küllenmesine acırsınız. Bunun en ko. 
lay çaresi evde birçok cigara tablası 
bulundurmaktır. Kocanız, her oturdu
ğu yerde yanıbaşmda bir tabla bul • 
malıdır. 

6 - Dünya hadiseleri hakkırda 
malumatınız olmalı. Herkesi alakad::ır 
eden bir vaka hakhıında sizin de fik. 
riniz bulunmalı ve bunu kocanıza s i·y. 
lemelisiniz. Bilhassa onu alakadar 
eden hfıdisclere karşı l~kayt kalma) ı
şmız çok ho8una gidecektir. 

7 - Eskiden tanıdığınız ve evlene
bileceğiniz erkekleri unutun ve bun. 
lardan sakın kocanıza bahsetmeyin! 
O zaman emin olun ki. o da size "es. 

(Deı,amı 10 uncudl'.1,) 



eızu 

Yazan: Gerald Eelton -29- Çeviren: F. l{. ~<a.1~allill: M a ~Q 

''--Planlar mı? Planlar sizde ha? t aşlaıımzz küçük olduğu için 
ölümden kurtulduk. Hüsegin 

kurtulamodz. Gösterln hakaqım.,, 
Erika eliyle, Güssinin kolunu tut

tu. Gözlerinde okunan minnet hissi 
yapmacık değil, samimiydi. 

- M. Rig .... Bana çok nazik mua
m".!le ettiniz. Teşekkür etmeyi kafi 
bulmuyorum. Size minnettarhğrmı 

göstermek üzere bu kağıdı ingilizce
ye tercüme edeceğim. 

Güssi az kaldı sevinç delisi olacak
tı. Bu karmakarışık ve ilmi mahi -
yette olduğuna şüphe bulunmıyan 

yazıyı tercüme etmeğe pek az genç 
kız razı olurdu. Erika onun için böy
le bir zahmeti göze alıyordu ha ..... 
Demek kendisine alaka duyuyordu. 

- Sizi böyle bir zahmete sokmak 
istemem. Denis bu işi yapar. Maama
fih teklifiniz beni çok sevindirdi. 

- Hayır! Hayır! Size bu kilelik 
hizmeti yapmak isterim. Bu iş b~na 
zahmet değil, bilakis zevk verecek. 
Kağıdr bana bırakınız. Size yarın 
tercümesiyle beraber veririm. 

Erika istese Güssi ona ne vermez
di ki? Kağıdı teslim etti. Erika ayrı
lırken eğildi ve onu alnından öptü. 
Güssi ise kendi kendisine söylendi: 

- Beni sevdiğine artık eminim! 
X IX 

Öğleden sonra sıcak pek boğucu bir 
hal almış, hava bozmuştu. Kara bu -
lutlar dağlardan inmiş, hava elektrik 
le dolmuştu. Deniz güzel mavi ren
gini artık kaybetmişti. Herkes fırtı
nanın biran evvel patlamasını ve or
talığın biraz serinlemesini temenni 
ediyordu. 

Rıhtımın üzerinde ayakta bekliyen 
Erika bütiin bunların farkında değil
di. Onun için hava bir gün evvelki 
gibi, hatta hiç bir zaman görülme -
miş derecede güzeldi. Gülmek, kah -
kahalarla gülmek istiyordu. Ortalık 
kararmağa yüz tutmuştu ki yattan 
bir motörün a)Tıldığınr gördü. 

:.\Iotör yanaşır yanaşmaz Erika i
çerisifıe a.tladı ve kumanda eden za -
bite, Baronla görüşmesi Jazımgeldiği
ni söyledi. Bu emir derhal yerine ge
tirildi. Bir kaç dakika sonra Erika 
yata çıkmıştı. 

Fon Störhaym ile Denisi salonda 
satranç oynarlarken buldu. Baron gü
lümsiyerek ayağa kalktı: 

- Madmazel tam zamanında gel -
di binbaşı, mat olmak üzere idiniz. 

- Madmazel benim için kurtarıcı 
bir melek rolünde desenize! 

Denisin gözleri genç kıza dikilmiş
ti. Acaba ne haber vardı? 

Baron sordu: 

O kadar sevinçli idi ki, müjdeyi 
haber vermek için kelime bulamıyor
du. Devam etti: 

- Fakat ben onu daha evvel tesa
düfen görmüştüm. Kendisiyle muta
bık kaldık. M. Kardenin serbest bıra
kılması mukabilinde "Luftvogcl,, in 
planlarını bana teslim etti. 
Sesinin tirememesi ve sakin görün -
mck için müthiş gayret sarfc:liyor, 
Denisin yüzüne bakamıyordu. 

Baron haykırdı: 
- Planlar mı? Planlar si7.de ha? 

Gösterin bakayım. 
Denis hayretinden küçük dilini yu

tacak hale gelm!şti, fakat sinirlerine 
fevkalade hakim oluşu sayesinde bir 
şey belli etmemişti. Türlü ihtimal ve 
faraziyeler şim~ek gibi zihninden ge
çiyordu. Bu harikulade genç kız ne 
yapmıştı acaba? Her halde sahte bir 
plan hazırlamış olacaktı. !şte bak bu 
onun aklına gelmem;şti. Fakat Ba
ron gibi tecrübeli bir adamı .sahte 
planla aldatmak mümkün mü idi? 
Buna ihtimal vermemekle beraber 
genç kıZln teşebbüsü onu gururlandı
rıyor ve sevindiriyordu. Şimdi genç 
kız ne olacaktı? Baronun gazabından 
nasıl kurtulacaktı? Kararını vermiş

ti: Baron Erikaya fena muamele et
meğe kalkarsa onu oracıkta kendi 
ellleriyle boğuverecekti ! 

Baron planları dakikalarca tetkik 
etti. Nihayet mırıldandı: 

- Mükemmel! Aradığımız pl5nlar 
bunlardır. Frönlayn sizi tebrik ede -
rim. ·Almanya sizinle iftihnr edebilir. 

Deni!'le döndü: 
- Sizi de tebrik ederim binbaşı ... 

Teı:;kilatmız pek rnükemmel.miş. Şan· 
pör'ün adamlarınızdan olduğunu ben 
bile anlıyamıı mıştım. Planları 1 et kik 
edip etmediğinizi sormayı faydasız 
sayıyorum. 

Bulunduğu yat birdenbire 7.eplin 
olsaydı Denisin duyacağı hayret şim
dikinden daha fazla olmıyacaktr. Fa
kat soğukkanlılığını muhafaza ede -
rek sükfmetle cevap verdi: 

- Tabii a?.izim Baron. Tetkik et
tiklerimi aklımda tutabilmeyi pek is
terim ama maalesef miimkün olma -
dı. Üstelik ben mühendis te değilim. 

Baron cevap vermeden Deni~e dik
katle baktı. Yeni ve müşkül bir me
sele ile karsılaştrğr anlaşılıyordu. De
nis devam etti: 

- Teklifinizi istemiycrek kabul et
tiğimden emin olabilirsiniz B1ron. Fa 
kat ne y:ı.payrm ki baska çare yoktu. 

- M. Rige 
Fröylany? 

randevuya · geldi mi Şimdi benim için buradan ayrılmak

- Hayır! 
tan baı:;ka iş kalmadı. Lfıtfen icap e
denlere emir \'ermenizi rica ederim. 

ııınıımamrımım111rnmrnına11rnt!)i]'.]Oına••ı ıı• 
Titriyerek ve.· her kelimede bana bir kere bakarak: 
- Beni köleliğe kabul et.tiniz, şimdi de sevmeme müsaade 

~iyorsunuz, dedi; arzu ettiğimden de büyük bir saadete er. 
iim. 

- Bence, dedim, sizin nasibiniz benimkinden üstün; ben 
ae sizin erdiğiniz saadete ermek isterim ve bu sizin elinizdedir. 

Fırtına yaklaşıyor. sonra sahile çı -
kış mü'.;küllcşecek. Mukavelemizin di
ğer şartları için sözünüze güveniyo
rum. O kısımları da otelde görüşü -
rüz. 

Baron dalgın ve dfüıünceli salonu a. 
dımlıyor~u. Durakladı ve Denise dö
nerek: 

- Binbaşı, dedi, sizi gene mahpus 
olarak alıkoymağa mecburum. Mazur 
göriini.iz. 

Erika çığlığını güç zaptetti. 
Denis yerinden fırlıyarak Almanın 

üzerine atıldı: 
I 

- Alçak haydud! 

!kisi arasında bir masa. vardı. De. 
nis bu masanın önüne gelince göğsü· 
ne tevcih edilmiş bir ma \'zer tabanca. 
siyle karşılaştı. Baron bağırdı: 

- Durun! yoksa ateş ederim. Eğer 
yirmi yaş daha genç olsaydım, belki 
sizinle silahsız boğuşmayı göze alır • 
dım. Fakat artık ihtiyarım. 

Silahı Denise doğru tutan el titre
miyor, icabında tetiğe basmakta te • 
reddüd etmiyeceği açıkça belli oluyor. 
du. Denis bu kararı birçok defalar 
başka hadiseler dolayısiyle başka 
gözlerde de okumuştu. Rakibine ateş 
ctmeğe karar vermemiş olan adam, 
karşısındakinin gözlerine bakar. Ateş 
etmeyi göze alan adamın baktığı yer 
de kurşunun gireceği yer, hedeftir. 
Baronun gözleriyse Denisin yeleğinin 
son düğmesinden ayrılmıyordu. 

Denis geri döndü. Bir cigara alıp 
yakarak: 

- Anlıyorum ki baron, dedi, şeref 

ve namus üzerine verilen sözlere sizin 
memleketınızde verııen ehemmiyt bi
zim anladığımız manada değilmiş. 

Bana namusunuz üzerine söz vermiş. 

tiniz. Kabahat bende oldu ki böyle bir 
söze inandım. 

Baron bir iskemleye çöktü. Silahı 

önüne, masanın üstüne, koydu. 
- Sizin gitmenize mani olmam Hl.. 

zım binbaşı. Dedi. Sebebini siz de bili
yorsunuz. 

- Benim bildiğim şey sizin namus. 
suz ve alçak bir adam olduğunuzdur. 

Baron, başı göğsüne düşmliş, dal -
gın ve düşünceliydi. Cevab verdi: 

- Bana böyle hitab etmekte haklı
sınız. Fakat ben de vazifemi yapıya _ 
rum, şahsi düşünce ve hislerimin bu 
<'azifeyle hiçbir alakası yoktur. Vak. 
tiyle Rusyadayken sizin hayatınızı 

kurtarmıştım, o zaman memleketleri
miz biribirlerine rakip vaziyette de _ 
ğillerdi. Halbuki ısimdi öyle mi ya? 
Ben vazifemi yapıyorum. 

(Devamı Var) 
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Bizi sorguya çektiler. Tabii inkar et. 

tik. Fakat faydası olmadı inkarın ... Çün 
kü elbiselerimizin bazı taraflarında kan 
lekeleri buldular. Parmak izlerimizi al
dılar. Tahkikat devam ederken Mehmet 
kaçmıştı. Her tarafa telgraflar çektiler. 
Nihayet Şark Vilayetlerinden birinde 
y3kalandı. Ve her şeyi söyledi. 

- Bu işi biz yaptık, dedi. 
Bunun üzerine verdiler bizi mahke -

ye .... 
- Ne ceza verdi mahkeme size? On 

beş yıl mı? . 

- İdam!.. Fakat bizim yaşlarımız 

küçük olduğu için ölüm cezasından 

kurtulduk. Hüseyin bizden çok büyük
tü, kurtulamadı. 

Mehmet sözünü bitirince: 
- Memnun oldunuz mu? İşte hepsini 

anlattım. 

Der gibi yüzüme baktı. 
Ben de onun yüzüne baktım. Göz 

bebeklerinde ölümden kurtulmuş bir cı
damın duyduğu sonsuz bir sevincin ı. 

ş-kları yanıyor ve bu rşık çöl uzlctinde 
Me::lineye kavuşan hacıların gözlerinde 
tutuşan berrak aydınlığa benziyordu. 

Hayat, ilahi hayat, uzun bir mahpus
luk içinde bile sen tatlı bir ümitsin ... 

Uzunca boylu, zarif bir adamdı. 

Göz bebekleri zeytin gibi parlıyordu. 

Yürürken belirsiz bir surette topallr -
yordu. Hapishanede titizliği ve temiz
liği ile şöhret kazanmıştı. Yorganı, 

çarşafları, yastık örtüleri sakız gibi 
bembeyazdı. Bir kadın gibi her iş elin 
den gelir, çoraplarım yamar, sökükle
rini dikerdi. Gayet güzel yemek pişl
ılı, ~apo.~unugı.ı :. .. vu11::.t., 1Jutuııuugu 

bvuşlar':.la herkesi temizliğe teşvik 

eder, en pis mahkfımlarr, kıyafeti düş 

kiinleri yola getirirdi. 
Adr (A.M.) idi. iyi bir aile çocuğuy 

du, Babası tahsiline ehemmiyet ver -
miş, mekteplere koy~uş, fakat o, oku
mamıştı. lşi haylazlığa vurmuş niha
yet yaman bir hırsız olmuş, zabıta si
cillatma şu adla geçmişti: 

- Otel faresi! 
Sabıkası sayısrzdr. Bir çok defa ha

pisanelcre girmiş, çıkmrş, fakat bir yıl 
dan fazla yatmamıştı. Yalnız bir ke
re üç buçuk yıl yatmıştı. 

(A.M.) ile çabuk ahbap oldum. Az 
zamanda kırk yıllık dost gibi seviştik. 
Ne zaman iyi bir yemek, bir tatlı pi -
şirse beni unutmaz, hemen sofrasına 

çağırrdı. Eli çok açık olmamakla be 
raber, en ihtiyaçlı zamanmda, en can 
dan dostuna bir kuruş vermez. Fakat 

Bir gün ona, nasrl hırsızlrk yaptığı· 
m, otellerde paralı adam bulunduğunu 
nasıl duyduğunu, bir macerasını anlat· 
masmı rica ettim, tcrelddüt etmedi, bir 
hatip talaka tiyle anlattı : 

HABERClLER! 

"- Eski devirlerde, hele mütareıce 
yıllarında hırsızların yardımcı, gözcü 
ve paravanlardan başka bir de haber
cileri vardı. Bu adamlar, Sirkeci kah
velerini, rıhtım gazinolarını; Tahtaka
le hanlarrnr, han kah velerini gezerler, 
tararlar, kolaçan ederlerdi. Bural~rda 
beli kuşaklı, aba elbiseli Rumelili sı

fırmaçlann, Erzerumlu koyun tüccar -
larmın, Arakiyeli, başr yazma sarrklr, 
Lapçinli, poturlu Anadolu tüccarları· 

nın yanına sokulurlar, bunlarla dost -
luk, ahbaplık kurarak, bu suretle va· 
ziyetlcrini, paralı olup olır.adıklarınr 

anlamağa çalışırlardı. 

Çokça paralı olduğunu hissettikleri 
kimselerin, hangi otelde, hangi handa 
kaldıklarım, hatta hangi numaralı o
dada yattığını öğrenerek, tahkikatları· 
nm neticesini, hesaplarına çalıştıkları 

otel hırsrzlarına haber verirlerdi. 
Bu yolda işleyen hırsxzlara (Otel 

fareleri) derler. Bu adı polis takmış -
tır bize ... . 

Adamlarımız, paralı adamın sangi 
otelde olduğunu haber verince, hemen 
harekete geçer, onlarm bulunduğu o
tellerde bir oda tutarız. Bir kaç gün 
odamıza girip çıkar, etrafı tetkik ede
riz. Nihayet kiracının odasında bulun· 
mauıgr oır s~atte Kaptyı maymuncukla 
açar, odaya girer, bavulları, heybeleri, 
dolapları araştırırız. Bulduğumuz pa -
raları alır götürürüz. 

"ON YEDl BiN LiRA ÇALDIGIM 
OLDU!.., 

O devirlerde, yolcuların üstlerinde
ki mevcut paralan, otel kasasına tes • 
lim etmek adet olmamıştı. Misafirler 
paralarım muhafaza için nadiren otel 
sahiplerine verirlerdi. Her ydcu, ote
le gelen her tüccar parasını üstünde 
taşır, yahut ta heybesinde, bavulunda 
saklar, odasınlda bırakırdı. Çantaların 

heybelerin içinde on bin liradan fazla 
bulunduran tüccarların sayısı kabarık 
bir yekfın tutardı. 

Girdiğim otel odalarındaki bavullar
dan, yolcularrn ceplerinden çok defa 

i (l0,000) ile (li,000) lira arasında pa· 

onun için, zevk aleminde, eğlence scf- J ra çaldım. 
rasmda avuçla para sarf ederdi. 1 (Devamı v~r' 
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biribirinden ayrıdır, hasıl ettikleri ihtiraslar da biribirine ben
zemez. Bir kadın, hayatı gerc,:ekten tadabildim diyebilmek 
çin J::elki bunların ikisini de tanımalıdır. Aacaba bu iki ihtira
sın kayna~ıp birle!'lmesi kabil midir'! l<'elipe bir gün beni hük
mü altına alabileoek mi? ben de şimdi onun titrediği gibi tit .. 
riyecek miyim? bu sualler beni ürpertiyor. 

- Şimdi teşekkür etmek sırası bana geldi, dedi. Ben. sadık 
b ir aşığa diişeni bilirim. Size, muhabbetinize Wyık olduğumu 
isbat etmekliğim lazım, beni istediğiniz kadar denemek hak -
kınrzdır. Ümit ettiğiniz gibi bulmazsanız beni atıverirsiniz. 

Çeviren: fNI IYl ırlYJ O U aı !Mı ~ if ~Ç 
Nekadar da kör! ben onun yerinde olsaydım madmazel dö 

Şoliyö'nün ıhlamurlar allmda işvelicesine, fakat pek soğuk
kanlılıkla. lıesablı, tertipli hareket ettiğini görürdüm. Hayır, 
kardcşçiğim, bu benimki sevmek değil, ateşle oynamak. Fe!i
pe hala hoşuma gidiyor ama artık sükun buldum halecan çek
miyorum. İçimde her ~ey yatı;ııyor. duruluyor, hislerimi kur· 
calayıp anlamaktan korkuyorum. Benden aşkının şiddetini 
gizlediğine iyi etmedi, elimden irademi alamadı. Hasılı ben o 
kabahatin zevklerini süremedim. Gerçi ağaçlar altrnda geçirdi· 
ğimiz o yarım saat bende tadh bir hatıra bıraktı; fakat: "git. 
sem mi? gitmes-cm mi? ona mektub yazsammı ·~ yazmasant 
mı,, dediğim anlarda ç:ekliğim heyecanların zevkini orada b~ 
lamadım. Acaba her zevkimiz biJyle mi olacak'? bir şeyi ümid 
etmek, ona malik olmaktan daha büyük bir haz mı \'erecek? 
zenginler, hakikatte birer fıkara mı? seninle ben, hayalimizin 
kuvvetlerini pek fazla inldı;ıaf ettirmekle hisleri, hududların· 
dan aşırdık mı? iiyle zamanlar oluyor ki bu düşünce tüylcrinti 
ti1 r ~rtiyor. Bilir misin niçin? bahçeye bir ele Griffit'i alma· 
dan gitmeği kuruyorum da ondan. Bunun sonu ne olacak? ha
yalin sonu yok, zevkler ise mahdud. Ey benim korseler il
minde hoca lt<'silmi~ karde"c:iğim ! söyle: kadınlar hayatının 

bu iki gnyC'sini nasıl birlcr:ılirmeli? 

- Beni sevdiğinizi bıliyonım, dedim. Şimdiki hal<le (Bu 
"Şimdiki halde" sözüne kıymet verdiğimi zalimce belli ettim). 
sizi herkese tercih ediyorum; zaten bu akşam buraya gelebil
meniz de bunun içindir. 

Sonra konuşarak ağaçlar altında biraz dolaştık; itiraf ede. 
rim ki benim İsp:ın:vol. ilk heyecanı geC'likten sonra, bana ih
tirasını dc<1il, şefkatini ifade ederek tevekkiiliin hakiki belaga
tine erdi: bana benim iGin beslediği hisleri, Tnnrı 'ya olan aşkı 
ile muka.yı::se ediyordu. Zaten pek ince olan fikirlerine ba~ka bir 
kıymet veren sesi. o ta ~vüreğe isliyen sesi bülbülün vanrk fer
yadını andırıyordu. Bağırmadan tatlı tatlı konmıuyor ve bi. 
t'ibiri arkasından, lrnynaf;an dalgalar gibi akan ciimlelerintlc, 
kalbinin öz çarpıntısı i:;:itiliyordu. 

- Artrk yeter, dC'dim, sonra burada lüzumundan fazla kal-
mış olurum. 

E li min bir hareketile ona dtmesi lftzm1 geldi~ini anlnttım. 
Grittit b:ın::ı: 
- Artık nişanlanmış sayıhrsını7., malmazel, dedi. 
- !ngilterc'de belki öyledir ama Fransa'da değil, dedim. 
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Ben aşk ile evlenmek istiyorum, işte o kadar. Ne yapayım, 

k::ırc!c:.;çiğim, aşk bana gelmiyordu; ben de, Muhammed'in da
ğa gıtmcsi gibi, aı:ıka gittim. 

Cııırra 

Köleıni yine gc.rdüm: bir ürkeklik gelmiş, şöyle esrarengiz, 
sofrc.a bir hal alınış ki rek moı:-uma gitti; benim ha~met ve 
kudretim ta içire is·cmiEe J::enziyor. Fakat bakışlarında olsun, 
halinde, tavırlarında olsun, benim için duyduğu ve ancak be>. 
nim göıdüği.lm o sonsuz aı:kı, kibarlar füeminin her ~eyleri me
rak e<.lip öfrenmeyC' c.alı~an hanımlarma belli edecek hiçbir şey 
yok. Ama, kardeı:ı~iı~im, ben sürüklenmiş, hüküm altına gir
mış, zaı tedi!ıni~ dc3ilinı: bi'~tkis, ben onu zaptettim, hükmiim 
~ıJt·na ahlım, b~n cnu sürüklüyorum... Hasılı soğukkanlılıkla 
dü~une taşın1 hareket edebiliyorum. Hani ben, benim küf. 
vi.im olmadığı icin varmak iEtemiyeeeğim bir erkeğin cazib~
siN> kapılıveıınekt"n korkuyordum, ah! o korkuyu tekrar la
clabilsem ! 

l ki türlü aşk vardrr: biri emreder, öteki itaat eder; b unlar 

(Deııamı Far) 



Yazan: Rahmi YAGIZ 
Depoya ras t gele zımbayo 
sapoıvor, içi a m o nya k d o lu 

saça d eD lk açıyordu 
-22-

Mühendıs işin alaymdaydı Çarhçı ba- - ()yle görünüyor kapiten! 
§lnın homurdanışma pka sözlerle kar • - lki yol var burada •• biri, böyle bu-
§ılık veriyor; kan ter ıçinde çalışan baş Iunduğumuz vaziyeti muhafaza etmek. 
çarbçıyı çileden çıkaracak hale getiri _ Etrafımızda göklere doğru su sütunları 
Yordu: yükselten güllelerin altında neticeyi bek-

- Bunu kimin yaptığını ben biliyo. lemek; beklerken de bir isabetle parça. 
rwn! lanmak ... Oteki de suyun üstüne çıkmak, .. .. .. . 

- Hem niçin mahsus yaptığını da bi. 
liyorumı 

Çarkçıbaşı dayanamıyor, soruyor: 
- Biliyorsan söylesene! .. 
- Söyliyeyim ... Ahçı yaptı! 
- Ne? Ahçı yaptı, sebeb? 
- Sabahleyin onu burada gördüm. 

Mangada kimseler yoktu. Eline bir ağır 
çekiç bir de ince zımba almıştı. Depoya 
rastgele zımbayı saplıyor, çekiçle de ü
zerine vuruyor; içi amonyak dolu saça 
delik açıyordu. 

- Neye mani olmadın? 
- Dur, anlatıyorum ... Mani olmamak 

kabil mi? Ahçıya seslendim: Hey, dedim. 
Ne yapıyorsun orada? 
Ahçı birdenbire burada, bu iş üzerinde 

tutıuduğuna memnun olmadı. Ayağa 
kalktı. Yanına sokuldum. Ne cevop ver. 
se beğenirsin? 
Başçarkçı işini bırakmış, yavaş yavaş 

artan hırsile mühendisi dinliyordu.O su 
sunca sordu: 

- Ne cevap verdi? Söylesene!. 
- Mutfakta, dedi, gevgir yok .. Bir ta-

ne ~ardı çürümüş, attık. Bu deponun 
gernıye bir gevgir kadar lüzumlu olmıya. 
cağını düşündüm. üzerine sıra sıra delik 
a~acağını.. Sonra mutf"'"a götürüp gev-
gır d" "5 

. ~Ye kullanacağım.! 
d ~1ühendisin sözü bitince işin alay ol-
ugunu anlayan baprkçı kendini tuta. 

llladı. Alız dolusu bir küfür sawrdu. 
Genç mühendis biraz uzaia fırlamıı gQ. 
lüyordu. 

- Canım şimdi şakanın sırası mı ya!. 
Siz tehlikenin farkında değilsiniz gali
ba? .. Tamir yerine gelen Hanri Mervey 
Dıühendise tıkıştı. Başçarkçı anlattı: 

- Depolardan hayır yok! 
- Nasıl delinmiş bunlar? 
- Ben anJamadım. Yalnız bunda bir 

SUı1cast kokusu sezer gibi oluyorum. 
- Şimdi ne yapacağız? Tamir imkaru 

Yok mu? 
-Ne gezer! 
Carkçı sözüne devam edemedi. Ant bir 

Barsıntı herkesi yerinden oynattı; sanki 
IÖrünmez bir el Turkuvazı tutmuş oldu. 
iu yerde bir defa silkelemiş; fena halde 
&arsmıştı Kabinenin darlığında bir du
~ ötekine bocalıyan ikinci süvari 
la§ınh: 

- Ne oldu? 
Diye söylendi .. Sonra: 
- FelAketler biribirini kovalar derler. 

Galiba ıimdi de ateşe tutulduk. dedi. 
Olduğu yerden fırladı süvarinin yanına 
koştu. 

Alfred Didiye sapsan bir benizle pres
kopun yanında duruyor, fileti arada bir 
dışarı çıkarıyor, sonra tekrar suyun içe. 
risine çekiyor, bu hareketi de mühim bir 
tehlike}'e delfilet ediyordu. 

teslim olmak! Hangisini yapalım? •• 
Mervey cevap vermedi. Uzun uzun 

düşündü. Gözlerinde memleketi, evi, ço
cukları, genç karısı ve ... Daha birçok ha
tıraların buğulu hayali canlandı. Ölmek! 
Su dakikada genç Fransız denizcisinin 
hiç de hoşuna gitmiyen bir haldi. Yaşa.. 
mak istiyordu. Körü körüne bir ısrarla 
suyun altında beklemek; etrafa düşen 
mermilerden birinin isabetile param par. 
ça olmak ne fayda temin edecekti? hiç ... 

Teslim olmak! ... 
Ağır bir hareket, izzeti nefis kıncı, kü

çük düşürücü bir keyfiyetti .. Keyfiyetti 
ama bu keyfiyet ilerde iş görmek, mem
lekete faydalı olabilecek bir iş yaratmak 
için yeni bir zemin de hazırlayabilirdi. 

Çaresizlik içindeydiler. Ve bu çaresiz
lik içerisinde bulunuş, ilerde daha üstün 
hizmetler temjn etmek maksadile pekala 
teslim olmağa yol ve izin verebilir, ver
direbilirdi. 

Bu kısa düşünceyi kafasında derinleş
tiren Mervey aradan biraz fasıla geçme.. 
sine rağmen süvarinin fikir danışmasına 
mukabele etti: 

- Burada kalmamız; şu top mermile. 
rinden birinin isabetile parçalanmamız 
bir fayda temin edecek, daha doğrusu 

bir işe yarayacaksa kalalım. bekliyelim! .. 
Eğer ortada böyle bir mütalea mevzuu
bahs değilse suyun üstüne çıkmak. tes. 
lim olmak herhalde daha iyi olacak, çün 
kü böylece ilerde daha iyi iş görecek bir 
zemin, bir fırsat ele geçirince istifade e
der, bugün bizi küçük düşürecek şu ha
re!.:etin telafisine çalışırız. 

- Ben de böyle düşünüyorum. Maama 
fih biz bu karan verirken mürettebatın 
düşüncesini hesaba katmıyorum. Bir de 
fa da onlara soralım. Fikirlerini alalım. 

- Çok muvafık kapiten. 
- Haydi sen bu işi yap. Mürettebatı 

mangada divan taburuna çek; ben ge. 
leyim. Vaziyeti anlata~. Sonra çıka. 
lım, teslim olalım. 

Mervey kamaradan çıkarken Turku
vazın hemen hemen burnunun dibine 
düşen bir mermi dehşetli bir infilfilc yap. 
tı; tahtelbahir fena halde sarsıldı. Herkes 
yerlere yuvarlandılar. Baş varda bandra 
telaş ve heyecanla süvarinin yanına gel-
di. Selim vermesini bile unutturan bir 
şaşkınlıkla haykırdı: 

- Kapiten. bir mermi dümen kenarın
da infilak etti; dümeni parçaladı. Açılan 
delikten de su giriyor. 

Alfred Didiye yerinden fırladı, dışarı 
çıktı; mangaya doğru koştu. İkinci kap. 
tan Hanri Mervey bütün mürettebatı 
mangada toplamış, korku ve heyecan 
içinde bunalan mürettebat hoşnutsuzluk 
bakışlarile bu toplaruşın manasını anla. 
mağa çalışıyorlardı. 

Son infilak, taburda dlJICUl neferleri de 
yerlere düşürmüş; süvari mangaya girdi

Dün Mısırlı atletlerle 
yapılan karşılaşma 

Birkaç gün evvel memleketimize 
gelen kardeş Mısırın atletleriyle Türk 
sporcuları arasındaki Jtarşılaşmalara 

dün Kadıköy stadında başlanıldı. tık 
günkü on bir müsabakadan beşine iş. 
tirak eden Mısır atletleri girdikleri 
bu yarışların hepsini kazandılar. 

Saat tam 4,30 da önde misafirler, 
arkada da 35 kişilik Türk atletizm 
ekibi olduğu halde müsabakalara gi. 
recek bütün sporcular halkın alkış
ları arasında sahaya çıktılar. 

Mısırlı misafirler federasyonumuza 
bir çini tabak hediye ettiler, federas. 
yon reisi Vildan Aşir de misafir ta
kıma bir bayrak verdi. 
Kısa süren merasimden sonra 110 

metre manialı koşu ile müsabakalara 
başlanıldı. 

110 metre manialı koşu: 
1 - Faik Galatasaray 15 2,10 yeni 

Türkiye rekoru. 
2 - Vasfi Haydarpaşa lisesi. 
3 - Yavru (Güneş) . 

Eski rekor gene Faikte 15 6 / 10 ile 
idi. Bu müsabaka çok beyacanlı oldu. 
Faik bütün rakiplerini ilk anlarda ge
ride bırakarak, müsabakayı da bir 
mania evvel bitirerek haklı bir gali. 
biyet kazandı. Böyle ilk müsabaka. 
nın başında bize bir rekor kazandı
ran genç atletimiz Faiki tebrik ede. 
r iz. 

lOOMETRE: 
3 UncU kategori arasında icra edil. 

di. 
1 - Neriman (Haydarpaşa Lisesi) 

11 6/ 10 yeni İstanbul rekoru . 
2 - Cihat (Haydarpaşa Lisesi). 
3 - Bülend ,, ., 
Genç atletler çok sinirli idi'er. 5 

defa fodeporndan sonra ancak müsa
bakaya başlanabildi. Bu müsabakaya 

5 atlet girdi. Gençlerin yarışı sonuna 
kadar çok heyecanlı geçti, Nerimanın 
almış olduğu derece çok iyidir; bil -
hassa ikinci kategoride bu dereceyi 
az tutan atletler vardır. Genç atlet 
Nerirnanı tebrik ederiz. 

100 METRE: 

metre kadardı, Galib ise Recepten 
beş, beş buçuk metre kadar ileride o
larak müsabakayı bitirdi. Bugüne ka. 
dar 1.58 lik netice ile biten 800 met. 
relik koşuyu acarların atletlerinde 
görmüş idik. 

UZUN ATLAMA: 
Bu müsabakaya 3 Mısır ile 3 Türk 1 - Seyvan (Haydarpaııa lisesi) 

atleti girdi. 6 m. 05. 
1 - M. Ebeyd (Mısırlı) 11 3/ 10. 2 - lstepan (Galatasaray). 
2 - Halftk (Galatasaray). 3 - Cemal (Fenerbahçe). 
3 - M. Halvani (Mısırlı). Bu müsabakanın neticesi çok dU-
Bu müsabaka sonuna kadar güzel şUktür. 

geçti, Ariveye gelinceye kadar Halfık 400 METRE: (3 Uncll kategori)·. 
4 üncü vaziyette iken büyük bir effor 1 - Muzaffer (Haydarpya Li.6' 
sarfiyle iki rakibini, bilhassa Mısırlı. si). 56 3/ 10. 
), geride bırakarak 2 inci oldu. 1 inci 2 - Merih (Bahriye) . 
gelen Mısırlı çok çevik, ince uzun 3 - Klzmı (Kasımpaşa). 
boylu bir atlet idi. Almış olduğu de- Bu müsabaka da küçükler arasmda 
rece iyi değildir. Biz bu yarışta daha çok heyecanlı geçti, yanşm başından. 
sıkı bir müsabaka bekliyorduk. beri önü kapan Muzaffer bütün rakip-

800 METRE: lerini geride bırakarak kolaylıkla bl. 
1 - Muskuris (Mısırlı. 1. 58. 5 / 10. rinciliği kazandı. 
2 - Galip (Ankara) ld. l 400 METRE: 
3 - Recep (Güneş) 1 - M. Ebeyd. (Mısırlı). 49 3fl0 
Verilen izahata göre Mısırlı atlet yeni Mısır rekoru. 

Muskuris bu mesafeyi son zamanlar. 2 - Gören (Güneş). 
da hep 2 dakikada koşmakta imiş, 3 - Andriadis (Mısırlı). 6 
bizden de Recep ve Galip bu mesafeyi Bu müsabakaya 2 Mısırlı ve 3 TUrli 
son haftalarda ayni derecede koştuk. atleti iştirak etti. 100 metreyi kaza. 
larından bu müsatalta çok heyecanlı nan M. Ebeyd ilk anda bütün rakip
geçti. lerin~. aşar~ ikinciliği ~ola~~ı-~la a~ 

3 Mısır atleti ve 3 Türk atleti işti- dı. Türk Goren ancak bır gogus far. 
rak eden bu koşunun ilk turunda kiyle üçüncülükten zorla kurtuldu. 
Mısırlı Recep ile arka arkaya gidi. M. Ebeyd'.in .aımı~ olduğu netice ~
yor, ilk 400 metrede Recep en önde yanı takdır.dı~. Bılhassa yabancı bır 
idi, 2 irıci tura başladıkları vakit da sahada yenı bır Mısır rekoru yapablL 
Recep önde idi, 4 üncü giden Mısırlı mek her halde kolay bir şey değildi. 
yavaş yavaş öne geçmeğe ba,şladıysa ClRlT ~TMA: 
da 5 inci vaziyette b\llunan g~w de 1- Saı~eıi Katp.. (Mısırlı) 54 Dl. 58 
birer birt?r rakiplerini aııaralt 2 inci. 2 -Ras.ım. (Tekirdağlı), 
liğe kadar erişebildi. 3 - Şerif (GUneg). 

Mısırlının farkı Galipten iki buçuk 5000 METRE: 
1 - Abusbah (Mısır) 16 d. 2 s. 

Bu kadar aldka
sızlık olur mu ? 

2/ 10. 
2 - Artan (Beşi~taş) 16 d. 24: sa. 

niye. 2/ 10. 
3 - İbrahim (Galatasaray). 
1 Mısırlı ve 3 Türk atleti iştirak et

ti. İlk anlarda lhrahiın önde, Mısırlı 
arkada. Onun biraz gerisinde de Ar • 
tan geliyordu. 

Bu 3 Uncü turun nihayetine kadar 
böyle devam etti. Bundan sonra Ar • 
tan önde Mısırlı arkada, ondan sonra 
da İbrahim geliyordu. 7 inci turda Ar
tan ile Mısırlı Hakkıya birer tur bin. 
dirdiler. 

Yüzme teşvik müsabakaları 
Ajan ve hakemler gelmediQinden 
Dün yapılamadı. müsabıklar 

mahzun mahzun geı i döndüler 
2 tur kalıncaya kadar Artan başta 

giderken, Mısırlı yavaş yavaş açına. 
ğa başladı, ve son turda da lbrahime 
bir tur bindirdi, Mısırlının finah san
ki bir 400 metre finalini bi\iriyor
muş gibi geldi ve Artanı elli altmıt 
metre kadar geride bırakarak ı inci 
geldi. 

4X400 BAYRAK: 
ı - (Mısır) Malvani, Muskuris, Ea.. 

kenazi, M. Ebeyd. 3 dakika 28 saniye 
2 / 10 yeni Mısır rekoru. 

2 - (Türk ekibi) Gören, Faruk, 
Mehmet, İbrahim. 

İki ekip var: 1 Mısır, ı Türk. 
İlk turda biz.den Gören koşuyor. Men ey yaydan fırlayan bir ok hışmi. 

le içeri daldı. Didi}·enin yanma geldi; 
kaptana sordu: 

- Kapiten ... Etrafımızda mennileri mi 
düşüyor .. 

Süv? -; jır ağır cevap verdi: 
- Evet.. Sahil t<>pçulan yerimizi keş.. 

fettiler .. Ne yapalım? .. 

ği zaman onlan yerlere serilmiş, tekrar 
ayaklanmağa uğra:ırlarken görmüştü. 1 
Süvarinin gelişi daha çabuk intizamı te- 1 , 
min etti. Mürettebat sıraya dizildilt'r 
Subaylar kenarda mevki aldı. Didiye ot 

Bayrağı be\oabere verdiler. 2 inci tv
da biz.den Faruk ile ~sırlı Muskurill 
rakibini 10 metre kadar açtı, üçUncil 
turda bizden Mehmet girdi, bayrak 
almasını beceremiyerek yere düşürdü. 
Tabii rakibi mükemmelen mesafeyi 
.açtı ve bizimkiler de diskalif e edil. 
miş sayıldı. Böyle olmakla beraber 
Mısırlılar güzel bir koşudan sonra 
2 inci bir Mısır rekoru kırdılar. 

Mervey büyük bir korkuya kapılmış
tı. 

- Ka~alnn kapiten! 
- Nereye?. 

. . . . . . . . . . . 
Mermiler biribirini takip ediyor sar

:ntılarla olduğu yerde çalkalanan' Tur. 
t~~n çok Yakınlannda infillk ediyor, 
hah ~e heran artan bir dehşetle tahtel. 

ın tehdit ediyordu. 

~~ed .Dicliye ikinci süvariyi çağırdı: 
_ Qz >aşı Hanri Mervey: 

BuYUr kapiten ı 
-Bta a cağız! Batırılacağını 

taya geçti. Kısaca bir konferans verdi: 
- Arkadaşlar : Ordu ve donanmamızın 

muvaffakiyeti için aldıPllız fedailik va. 
zifesinin ilk adımlarında talisizlik yaka. 
mıza yapıştı. Depolarımız delindi.. Bura
da geceyi beklemek. karanlıkta usulca 
geldiğimiz yere dönmek ~a~ı:mı ald~k. 
Fakat sahil topçuları yenm1zı keşfetmış. 
dehşetli bir ateş yafmuru altındayız. Ka. 
ranmızda ısrar edebiliriz. Bunda bir ih
timal mevzuubahstir: Beklenmiyen bir 
tarafnnza yapılacak bir isabet bizt derhal ! 
imha edebilir. Halbuki memleket bizi 

Dil11 müıabal(a yapamıyarak malı::nn mah:ıın geri clünen :nvallı uıi:ııküler 

DUn Moda deniz hamamlarında ya. 
pılması icab eden yüzme teşvik müsa. 
bakalarını idare etmek üzere ne ajan
lıktan, ne de hakemlerden hiç kimse 
gelmediğinden, yapılamamıştır. 

Uzak yerlerden kalkıp yarış yerine 
kadar gelen Kvallı sporcular da, bir 
müddet kendi kendilerine dolaşmışlar 
ve mahzun bir halde avdet etmişler. 
dir. 

körü körüne ölmek için yetiştirmedi. Kaç haftadır yazdığımız gtbl su 
(DB1't:ımt Var) sporlarmın idaresi bu sene tam bir 

keşmekeş içindedir. Eski ajan seya
hatte olduğu için, tabiatile vazifesini 
yapamıyor. 

Son günlerde su sporları ajanlığı
na tayin edildiğini öğrendiğimiz Mu. 
hiddin Ustündağm biraderi Hikmet 
Ustündağ da nedense henüz yeni va
zifesine başlamamıştır. 

Mevsimin en güzel ve en canlı gün
leri bu yU:zden heba olup gitmekte • 
dir. Su sporlarının, bu kadar bakını
.sız bir halde kalması, tek bir kelime 
ile: Ayıptır! •• 

SIRIKLA Y'OKSEK ATLAMA: 
1-Haydar Galatasaray 3 ~ 
2 - Muhittin Galatasaray ~a. 

ra). 3 m. 15. 
3 - Halit ve Münir 2 m. 82. 
Muhittin Ankara Galataaaraymclasi 

bu müsabakalar& girmek flzere Ie
tanbula gelmiş idi. Gllzel atlayışları 
ile ve yaptığı 3,15 derece ile Ankara 
rekorunu kmh • 
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Sovyetler Japonyayı 
bir kere 

daha protesto ettiler 
~ Baştarafı ı incide 

hinde de adli takibatta bulunduklarını 

beyan etmiştir. 
Japon hariciye nazırı meıkfır tevkif 

hadisesini izah için müstahkem mevki 
olan Nosiakunisoki bumu mıntakasında 
tevkif edilmiş olduğunu söylemesi üze.. 
rine Sovyet maslahatgüzan ikinci bir no. 
ta ile Japonyanm Portsmout muahedesi 
nin 9 uncu maddesi mucibince Sakalin 
adasile mücavir adalarda tahkimatta bu
lunmamayı ve Laperuz boğazında sey
rüseferi serbest bırakmayı taahhüt eyle-

diğini hatırlatmış ve Nosiakunisoki bur
nunda müstahkem mevki yapılmasının 

Portsrnout muahedesini muhil bulundu
ğunu söyliyerek Sovyet hükfımetinin key 
fiyeti protesto eylediğini ve mezkQr mın
taka Portsmout muahedesinin derpiş et
tiği rejimin tekrar tesisi j&in Japonyanın 
icabeden tedbirleri almac:ını beklediğini 
me7kfır gemi ile kaptan ,.e tayfanın ser. 
best bırakılması ve kc:ptan aleyhindeki 
adli takibatın durdurulmac:mı ic:tediğini 

bildirmiştir. 

Fransa Çin'e 
silah mı göndermiş? 

Fransaırnoın Tokyo eoçnsı 11 
ırneşrDyata tekznp etta ve 
.Japoınıyava temnnat veırdl 

Tokyo, 3 (A. A.) - Fransa bi!yük 
elçisi, Japon hariciye nezareti neı
dinde teşebbüste bulunarak Japon 

matbuatının Şan - Kay • Şcke silruı 

aleyhindeki neşriyatının doğru olma. 

dığı Fransa hükumetince yapılan 

resmi tahkikata istinaden beyan ey-

Tahkim edilen bu barajın ş' aıdl
ye kadar Japon harp gemilerinin 
Hankene doğru ilerlemelerine mani 
olduğu söylenilmektedir. 

'l'ayyarecller, mUthiş su kUtloleri
nln Pehu ve Huanghu göllerine ak
tığını söylemektedirler. 

lemiştir. Anhucy cyaletlnln cenubu garbi-
Bilhassa Tonkin hududunda Çin ih. sindeki nehirle tepeler arasında mil 

tilafı başlar baelamaz Fransanın ilan hfm bir sevkillceyş mıntakası olan 
ettiği ambargoya kat'iyyen riayet o- ova, suların lstllfısına maruz bulun-
lun.maktadır ve bu ambargo itina ile maktadır. 
tatbik edilmektedir. 

Fransa büyük el~isi, Japon matbu. 
atının ithamlarına karşı hUkfıme~e 

yapılan kat'l tekzibleri tekrar etmiş 

ve açıkça bethahane olan bu neşriya. 
tm devamından dolayı hayret izhar 

ettikten sonra bunun Fransız ve Ja
pon münasebetleri üzerinde çok fena 
tesirler yapabileceğini kat'i bir lisan. 
la söylemi§tir. 

Çinliler bir barajı yıkhlar 

Tokyo, 2 (A.A.) - Bu sabah fe
cir vakti Çlnlilcrln Yangtsenln şi
mal baraj mı yıktıkları öğrenilmiş_ 

tir. Bu baraj, Matungda Çinliler ta. 
rafından tahkim edilmiş olan bara
ja, nehrin membama doğru, 20 ki
lometrelik bir mesafede bulunmak
tadır. 

Dünkü 

Nehrin mansabına doğru suların 
alçalması Matung barajından geçil
mesini bir kat daha güçleştlrmlŞ

tlr. 

Japonlar 1ta1yadan makine 

ve otomobil alacaklar 

Tokyo, 2 (A. A.) - ltalya Mançu. 
ko ve Japonya arasında bir ticaret 

anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma 

önümüzdeki salıya burada parafe e
dilecektir. Muahede en ziyade müsaa_ 
de gören millet esasına müstenit o. 

lup 850 milyon liretlik mal mübade
lesini derpiş etmektedir. ttalyaya 120 
milyon liretliği Mançukodan olmak 
üzere ziraat mahsulleri gönderilecek 
ve buna mukabil ltalyadan makina 
ve otomobil satınalmacaktır. 

zelzele 
atlatıldı zararsız 

Rasathane müdürü "sarsın
edeceğini 

sanmam,, diyor 
tının devam 

Dün. şehrimizde. saa~ 1~,2! de şid. ) dan hissolunacak derecede bir zelzele 
detlı bır zelzele hıssedılmıştır. O ka· 1 kaydedilmiştir. 
dar ki, ani bir sarsıntıyla karşılaşan- Bu zelzelenin merkez üstü 1stan
lar arasında heyecan göstermemiş, buldan 140 • 150 kilometre mesafede 
renkleri sararmamış olanlar pek na- ve şarkı cenubi istikametinde olduğu 

dirdi. Zelzcle, bilhassa 0 saatte, evle- tahmin edilmiştir. 
rinde ve çalışma. yerlerinde bulunan. 

lar tarafından daha vazıh hissedil-

miştir. Kendilerini herhangi bir tehli. 

keye maruz kalmaktan korumak için 
dışarıya atanlar, görülmüştür. Çok 

şükilr ki bu kuvvetli sarsıntı büyi.Wc 

bir zarar yapmamıştır. Yalnız, bazı 
müesseselerde ve binaalrda tektük 

camların kırılmasına ve Alemdar na. 
biyesi içinde bulunan Kitipsinan ca
mii duvarınııı bir kısmının yıkılması
na ve bir kısmının çatlamasına sebeb 
olmuştur. Bu camide barınanlar, her 

ihtimale karşı dışarıya çıkarılarak 
camiin kapısı mühürlenmiştir. 

Rasalhanen·n raporu 

KıımJüli ro,..')(lf1uıncsiııden: 

DUn saat 14 U 27 dakika ve 11 sa. 
niye geçe şehrimizde herkes tarafın-

Başka nerelerde hissedildi 

Zelzele §ehrimi1.den başka Trakya
da, Egenin muhtelif yerlerinde ayni 
şiddetle hissedilmiştir. Tekirdağ, tz
mit, Afyon, Eskişehir, Bandırma, 

Bursa, Gemlik ve Gebze zeb:elenin 
hissedildiği mıntaka içinde bulun -
maktadır. Zelzele buralarda da hal -
kı heyecana düşürmüştür. Asıl mer • 
kezin Gemlik civarında olduğu anla_ 
§ılmıştır. Buralarda da hasar yok -
tur. 

Proft>sör F tin ne d yor? 
Rasathane müdiri Fatin zelzele 

hakkında şunları söylemiştir: 

"- Zelzee.l şiddetliydi. Böyle şid
detli hissedilen sarsıntının devam e. 
deccğini sanmam. Merkezinin Gemlik 
ve Gebze taraflarında olacağını tah • 
min ediyorum.,, 

RAR~ - ~&imi ,.,.,,_.. • ı l •7 - l 03g 
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Buda 
bar 

Markez ismindeki bir Siyamlı kız, Bu . 
• da mabetlerinden çıkarak Amerika bar
larına gelmiştir. 

l\Iarkez, ırkının en gılzel bir kızıdır ve 
onun için kendisini, dinlerinin icabı, Al
lahlarına hediye etmi_şlerdir. Siyamlı giı
zel kız, hergün Buda heykelinin önünde 
ve mabedde toplanan müminlerin kar~ı
smda dini dan lar eder, ilahiler SÖ} !er
miş .. 

Fakat, onu gelıp gôren bir ecnebi, alıp 
Amerikaya götürmeyi dılşUnüyor. Çunlcfl 
!\Iarker oyle giızel bir kız, öyle güzel bir 
dansözdür ki böylesi ancak Amerikaya 
layıktır. 

llk teklifleri Siyamlı kız reddediyor. ra 
kat Amerikalı. ona s0z geçirebilecek baş
kasını kandmyor, onun ısrarı ile Marke
ri Amerikaya gitmeye razı ediyor. 

Siyamh dansöz, memleketinden ayrıla. 
cağı zaman, Buda heykelinin önünde 
Allaha dua etmiş Ye kendisini aff etrne i
ni istemiştir .• 

Jzmir Hmanmdaki kaza 

Bir motör 
berhava oldu 

Kaptan UldU, Uç 
tayfa yaralandı 

İzmir, 2 - Bugün İzmir limanında 
f cci bir kaza olmuş, kiremit yükliye
rek 1stanbula. müteYeccihen ha1"eket 
etmek il.zere bulunan bir motör, ma
zot deposunun infilakı yüzünden bat. 
mıştır. MotörUn kaptanı Rasim öl
müş, tayfalardan üçü ağır surette ya
ralanmı5tır. 

Bunlardan kaptan Rasimin oğlu 
Mustafayla makinist Nurinin yarala. 
rı çok ağır, tayfa Hamdinin yarası 

nis~ten hafiftir. 

"Ticareti bahriye" adını taşıyan ve 
İstanbul limanına mensup bulunan 
25 tonluk motörün sahibi Çolak Ra· 

simdir. Kaza hakkında tahkikata baş
lanmıetır. Kurtulan tayfalardan A. 
yancıklı MusWanın ifadesine göre, 

bir müddettenberi bozuk olan makine 
nihayet tamir edilmiş, faakt hareket 
sırasında işletilirken birdenbire tu -

tuşmuştur. Makinist ve tayfalar ate
§İ bastırmaya muvaffak olamamıı;lar 
ve hararetin şiddetinden mazot bL 
donları patlamıştır. lnfil.3k müthiş ol
muş, bir anda parçalanan motör, için
deki mü .. ettebatı ve 18 bin kiremit ha 
mulesiyle denizin dibini bulmuştur. 

ispanya haabi 
_. Baştarafı ı incide 

İspanyol sularında vapurlartni ~ bom
bardımanına dair İngiliz teşebbüsle. 
rine Frankonun venni§ olduğu cevab 
hakkında pazartesi günü öğleden 

sonra avam kamarasında beyanatta 
bulunacaktır. 

İngiltere hUkümetinin İspanyada 
açık §ehirlerin bombardımanı hak • 
kında tahkikat yapacak bir heyete iş
tirak etmek için ileri sürdüğü teklife 
cevab veren Hollanda hükumeti bu 
heyete, ancak böyle bir komisyonun 
İspanyadaki iki tarafın da istemesi 
takdirinde iştirak eyliyeceğini bil . 
dirmiştir. 

Hollanda taraiından ileri sürülen 
şartın bu komisyonun vücud bulma_ 
smı tamamile geciktireceği sanıl

maktadır. 

Valansiyanın bu şartı kabul edece. 
ği muhtemel gibi görünüyorsa da 
Burgos için vaziyet öyle değildir. 

Burgos, böyle bir komisyonu kabul 
etse dahi buraya aza olacak devletle. 
rin Frankocu hükümeti hukukan ta
nımasa bile fiilen tanışmışlar ara. 
sından seçılmesini istiyeccktir. 

ltalya hariciye nazırı Kont Ciano 
dün İspanyol meselesi hakkında ln. 
giliz bUyük elçisiyle yarım saat ka
dar görüşmüştür. Bu mülakat kont 
Çianonun talebi üzerine vukubul. 
muştur. 

ı 

mi bedin den 
artisliğin 

......................... .._. 

Siyahlı dansöı 
Buda heykeli
nin önUndr 
A 11 ahtan al 

diliyor 
. ..................... ........ . 

Pragda _\iman eka· 
liyeti liderlerile 

müzakereler 
Prag, 2 (A.A.) - Çekoslovakya hüku· 

meti ile Alman südet partisi arasındaki 
müzakerelerde halen üç muhtelif unsur 
mevcut bulunmaktadır. 

1 - Diller hakkındaki yeni kanun pro 
jesi. bas\·ekil Hodza tarafından Kundt \'e 
Roşeye tevdi edilmistir. Südet partisi ha
len bu projeyi tetkik eylemektedir. 

2 - Millı; etler statu unde milliyetle
rin kendi hndil rini idar{'lerine ait ol
mıraıı kı ım, I lenlayn partisi delegeleri 
ne verilmi~tır. Bu delegeler, bunu kendi 
talepleri ile ka~ıla tırmaktadır. 

3 - Nıha; et statünun milliyetlerin 
kendilerini idarelerine ait olan kı mı, ha 
len Beneşin riyasetinde bir heyet tara. 
fından tetkik edilmektedir. 

t ·mumiyetle sanıldığına göre. ilk iki 
,·esika. 20 temmuza doğru mebuc:an 
merlısinin tas\ ibine arzedilecektir. 
Üçüncü kısım hakkında ek~perlerin ka· 
naati, bunun hu tarihe kadnr hazır ola
mıracağı merkezindedir. 
Sildetli A'manlarm teb iği 

Prag. 2 (A. A.) - Südct Almanla. 
rı matbuat bUrosunun bir tebliğinde 

Başvekil 
Ziraat enstitülerini 

gezdi 
Ankara, 2 (Husu i) Ba,.\e· 

kil U. <.:eliı.l B yar busun, lstanbula 
hareket etmeden e' 'el, ziraat ens. 
titülerlnl ziyaret etmiş Ye yarımşar 
saat kadar kalııııştır. 

Başrnkilln bu ziyaretlerinde ken
disine Ziraat Vek!li B. Faik Kurt
oğlu. GUmrUk \'C İnhisarlar Vekili 
B. Ali Rnna Tarhan, ziraat müste
şarı B. Naki refakat etmekte idi. 

B. Celal Bayar, hıfzıssıhha enstl
tUsUnde profesör B. Süreyya tara-
fından yapılan imtihanda bulun-

deniyor ki: Muhtelif 1'rag gazeteleri 
Südet Almanlarının akalliyetler sta. 
tilsUnü ve hükümetin tekliflerim red
detmeğe mütemayil olduklarını kas • 
den yazmaktadır. 

Halbuki Südet Almanları akalliyeL 
ler statüsü hakkında vaziyet alamaz
dı. Çünkü şimdiye kadar hükfımet o. 
na ancak lisan meselesine ait olan 
kısım ile statUnUn küçük bir parça • 
smı tevdi etmiştir. Statünün bellibaş
h kısmı ancak önümü1.deki hafta hü. 
kOmet tarafından tevdi olunacaktır. 

10 yılhk neşri
yat sergisi 

Ankara, 2 (Hususi). - T u r k 
harf fnkilAbının onuncu yıldönUmU 
mUnasebetile on yıllık Türk neşri "' 
yat sergisi, açılacağını bildirmiş. 

tik. 
Du münasebetle başvekAlet neş -

rlyat mUdUrUnUn başkanlığı altında 
vekfllet neşriyat müdUrlerlnin işti -
raktıc lıfr komisyon kurulmuş ve 
lınzırlıklnrn başlanmıştır. 

Diğer taraftan, Dahiliye Vekflle
ti vllflyetlere gönderdiği bir tamlın 
de \'ilAyotlordc basılan eserlerin 
nevi ve cinslerlnfn tesbitlni ve bi
rer niıshasının gönderilmesini iste
miştir. 

Ankara, 2 (Telefonla) - Maarif 
Yekılleti. yayın direktörü B. Faik 
Reşit, mektep kitaplarının cenup 
ve şark vilayetlerinde vaktinde da
ğıtılmasını temin için Dlyarbakırda 
bir devlet matbaası neşriyat depo
su tesisi maksadlle bugUolerde Dl • 
yarbakırn gidecektir. 

muş, mikroskop muayeneleri ııe a- TDrk DUi Araştırma 
Hl.kadar olmuştur. 

Hıfzı sıhha en tltü tinden sonra k Uf Um U 
tohum ı lah lstas~ onuna geçen baş- Ankara, 2 (Hususi) - Türk 
vekil, gerek enstltude, gerek ıslah dili araştıı ma kurumu önümUzdekl 
istasyonunda talebe ile hnsbıhalde gunlerı.le teşkHA.tmı lstanbula nak. 
bulunmu~tur. ]edecek 'e faaliyetine l'aZ müddc-

B. Ccııll D ynr f'n tltulPre gell tlııcl' lstanbulda de,arn olunacul{· 
ve gidişinde şiddetle alkışlanarak ( tır. 
karşılanmış ve o~urlanmıştır 



Madam Mülner aynanın karşısında 
tuvaletini bitirdi. Eksiklerine son bir 
göz ~zdirdikten sonra bir çekmece 
açarak içinden bir inci gerdanlık c:ı 

kardı. Gerdanlığı bir müddet seyret
ti ve boynuna taktı. Teo Frank 
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Derin düşüncelere dalmıştı. Onun bu 
susuşundan istifade eden Kamilla ali. 
kayla sordu: 

- Demek gerdanlık sahte değil • 
miş? Moretti bunu anlamamış?! .. 

Bugün, oğlu Erik'in nişanlanması 
şerefine bir ziyafet veriliyordu. Bil • 
yük ktzı da kocasiyle beraber bu zi. 
yafete gelecekti. 

ikinci kocamdand1r. Birinci evliliğim 
çok acıklt bir hikayedir. Biz birinci 
kocamla Montekarloya gittiğimiz za. 
man kızım Liza henüz dört yaşla • 
rmdaydT. Kocam mükthiş bir ku • 
marbazdı. Sabahlara kadar hiç dur
madan kumar oynardı. Bir gece ara . 
mızda bir münakaşa oldu. O. öfkeyle 
yanımdan aynlarak gene kumar sa_ 
}onuna gitti... Orada neler cereyan 
ettiğini ben bu gün dahi bilmiyorum. 
Fakat tahminlerime nazaran o. her şe 
ye rağmen kaybettiklerini geri alma
ya azmetmişti.. Geçirdiği müthiş he-

inci gerdanhk oynuyordu ... Bu adam her el mütema. 
diyen kazanıyordu. Dikkat ettim: ö -
nünde bir yığın altın vardı. Kocamın 
ölümü, çocuğumun hastalığı, perişan 
vaziyetim beni berba.d etmiş, irademi 
mahvetmişti. Ne yaptığımın farkına 

varmadan elimi yanımdaki zatın ö
nünde duran altın kümesine uzattım. 
Bir avuç altın kaparak kapıya doğru 
yürüdüm. 

- Maalesef 1\foretti çok iyi anla -
mış ... İnciler alelade bir taklidmiş. 
Fakat ikinci kocam • paralarını çal. 
drğım adam, llİBanlın Erik'in babası 
olan ikinci kocamdır. Onunla böyle ta 
nıştımdı • beni gücendirmekten çekin
diği için bana vereceği paralan ger • 
danlık mukabili veriyormuş gibi gös. 
termek istemişti. 

Yarım saat sonra bütün misafirler 
sofra başındaydılar. Erik'in nişanlı. 
sı Kamilla herkesin hoşuna gitmişti. 
Bu, temiz kalpli, güzel bir kızdı. Ka
milla, müstakbel kaynanasının boy • 
nundaki inci gerdanhğl bir müddet 
hayranlıkla seyrettikten sonra nişan. 
lısına döndü: 

- Ne güzel bir gerdanlık, Erik, de. 
ğil mi? dedi. 

Fakat kapıdan dışarı çıkmama im. 
kan olmadı. Izbandut gibi iki kişi ö. 
nüme dikildi. Bunlar iki polis hafiye· 
siydi. .. 

Erik: 

- lşitiyor musun, anne, dedi? Bak 
Kamilla S<:nin gerdanlrğını çok beğen
miş!. 

yecanlar bir felaketle neticelendi. Onu 

Ona kıymetli bilezik1erimden birini 
götürdüm. Bununla bütün işlerimi gö. 
rebileccğimi umuyordum. Halbuki bi. 
lezik için Morettinin teklif ettiği pa
ranın otel borcumu ödemeye bile kafi 
olmadığını hayretle gördüm. İster is
temez, e\'e dönerek inci gerdanlığrmı 
almak lüzumunu duydum. Gerdanlığı 
alarak Morettiyi bulmak üzere tekrar 
gazinoya geldim. Moretti gerdanlığı 

eline alarak muayene ettikten sonra 
başını salladı ve "bu inciler sahte . 
dir!., dedi. Gerdanlığı bana iade ede. 
rek başıyla bir selam verdi ve oradan 
ayrıldı. 

Birdenbire, bu gün bile unutamıya
cağım şu kelimeler kulağıma çalındı: 

- Rica ederim madama dokunma. 
ymız, bunlar onun paralarıdır. Ben o
nun namına oynuyordum. 

Az daha beni hrrsız vaziyetine so. 
kacak olan meş'um hadisenin üzerin
den yıllar geçti. Şimdiki kocam, be _ 
nim haberim olmadan hakiki bir inci 
gerdanlık almış ve sahtesinin yerine 
koymuş... Ben eski gerdanlığımın 
sahteliğini ancak geçenlerde ha bc-r 
aldım ... Şimdi bu sahte gerdanlığı ha. 
kikisinden çok seviyorum. Ve inci tak 
ma kahvesini duyduğum zaman onu 
tercih ediyorum. 

o akşam ölü olarak otele getirdiler .. 

1'.fadam Mülner: 

- Belki de bu yaştan sonra bunu 
takmamam icab ederdi .. Fakat .. 

Madam Mülner sözlerini · bitirmeğe 
\'akit bulamadı. Herkes ona itriaz et· 
ti. Arada ufak bir sessizlik oldu. Ses. 
Sizliği gene madam Millner bozdu. Ko. 
casma dönerek: 

- Biliyor musun, dedi, ben şu da
kikada yirmi beş sene evveline naza
ran çok daha mesudum .. 

Fakat siz de bilirsiniz ki felaket tek 
başına gelmez. Ben Montekarloda ko. 
camın borçlarım temizlemeğe çalışır. 
ken kızım Lizanın çok ağır hasta ol
duğu hakkmda bir telgraf aldım. Va
ziyet çok nazikti. Derhal oradan ha. 
reket etmem ica b ediyordu. Halbuki, 
cebimde bir santim bile yoktu. Ko • 
cam bütün paralarımızı kumarda kay 
betmişti. 

Derhal hatırıma ''mücevherler .. im 
geldi. Bunları satarak geri kalan 
borçlarımızı vermek ve yol paramı te. 
darik etmek lazımdı. Fakat bunu aer. 
hal yapmam icab ediyordu. Çünkü bi
neceğim tren bir saate kadar kalkı -
yordu. Bunu kac;ırdığım takdirde bir 
gün sonraya kalacaktım. Halbuki bu 
gecikeceğim yirmi dört saat içinde ne. 
ler olmıyabilirdi? belki kızımın cena_ 
zesine bile geç kalabilirdim. Benim i
çin her saniyenin kıymdi vardı. 

Gözlerim kararmış, etrafımdaki 

her şey dönmeye ba~lamıştı. Bu inci 
gerdanlık kocamın düğün hediyesiydi. 
Manasız ve buln.nık gözlerle inci dizi
sine bakıyordum. Mücevherlerimi ipo
tek etmek için kocamın son zaamnlar. 
daki miiteaddid tekliflerini hatırla • 
dım. Ben bu teklife şiddetle muhalif 
kalmıştım. Demek ki o, gerdanlığı al
mış. yerine sahtesini koymuştu. 

Polis hafiyelerinin her ikisi de de
rin birer reveransla ve özürler diliye. 

1

., 
rek oradan ayrıldılar. Bulanık gören 
yaşlı gözlerimle, beni himaye eden za. 
tm yavaşça yerinden kalktığını, ö -
nündeki paraları cebine yerleştirdiği- ! 
ni ve yanıma yaklaşarak koluma gir. 
diğini farkediyordum. Bana: 

1 
- Buradan gidelim, madam, dedi. ' 

Yeni çıktı 

ilk aşk 
H. Rifat • Tiirgenef 

fJÇONCtJ BASIŞ 
Şimdiye kadar fiatı yüz kuruş 

olan bu meşhur eser üçüncü defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafından 
50 kuruş fiyatla neşrolunmuştur. 

Bu sözlerin delalet etti<Fi manayı 
k' b . ırnse anlamamıştı. Madam Mülner, 
ınci gerdanlığını işaret ederek: 
t· - Babam da diye sczüne devam et. 
dı, b~ gerdanlığı ta~ımamm aleyhin. 
e)~dı. Çtinl-:ü bu inciler sahtedir. 
Rarni!Ja büyük bir hayretle: 
- Sahte mi? diye haykırdı. 

Beni yarı baygm bir halde salon • ı 
dan dışarı çıkardı. liıçkırarak, ona 
başımdan geçenleri anlattım . 

- Lutf en incilerinizi gösterir mi-
siniz, dedi?. ben inciden iyi anlarım. 
Moretti yanılmış olabilir. 

O zaman, bu keJimelerin arkasında 
gizli duran manayr anlıyabilecek bir 
halde değildim. Ona incileri verdiğim 
zaman şu sözleri söylediğini işittim: 

çn~to 

KövünYolu b - Ewt sahte. Fakat buna rağmen 
1 U~lar benim nazarımda hakiki inci
er en daha kıymetlidir. 
ha; Şu hı:ılde ~iz bunlara biiyük bir 

_:rayla mı bı:ığhsrnız? · 
.,e,, !.:ırnıımen ha'<hsmız! Yirmi beş 
• c Onl"f' b' . . 
j
0

..; ll'lnrı karamla MnntC!l<ar· 

... n }J\1111 r . > · · ·ll.ı·r ı-du'l"fi: Nisan1m1z Erık. 

Montekarloda. hatta gecenin bu 
vaktinde bile mih.cvhl"r satınalmaya 
hazır bir çok insanlar bulabilirsiniz!. 
Halime acıyan bir bildiğin tavassutu 
ile, kumı:ırda kaybedenlerin mücevhe
nıtını satmll,m:\kla !".ÖhrE't kı.ı7.ıııım1ış 
Moretti if'nıinde birine başvurıJum. 

Takatsiz bir halde, oyun masası 

yanındaki boş sandalyelerden birine 
kendimi bırakıve!·dim. Gözlerimin ö -
nünde Lizam vardı. Minimini kolla 
rnu açıyor ve beni çağrıyordu. Ben i .. 
se, aciz bir halde, ona, onun imdadına 
yetişememekten doğma bir azab k~in· 
de kıvranıyordum. Bütün bunlar bir· 
kaç bin frank yüzünden oluyordu. 
Halbuki gözümü nereye çevirsem her 
tarıı.ftan para. para, para g-örüyor. 
dum. oy11n nrnsasmrn üzeri küme kil. 
me al~ınlarla doluydu. Çünkü o za • 
manlar oyunlar altın pa'rayla oyna· 

· nu-dr. 
Yambaşımda mahzun yüzlü bir a. 

rlaın oturuyor, hir; dıırmadan kıımar 

- Bu inciler kat'iyyen sahte değil. 
llstelik de fevkalade kıymetli. Müsa- D=il ft ~<!ı 'f e 0 (9 lr 
ade ederseniz bu gerdanlığı ben satı. I " . R r k Ah d s · ı 
nalmak istiyorum... · azan. e ı me evengı 

Trene 30 dakikam kalmıştı. Acele 1 Fiyatı 30 Kuruş 
etmem lazımdı. Gerdanlığı verdim. !..,. ______________ _. 

• 

M:ıd::ım Mülncr bir an için sustu 
Z.R?ç - -··-~-

ısS 

BTTRTO.!\N ______________ ..... ________________ ...;. __ ..;... _________ _... __________________ _ 
geıdi. Bır mua;nma karşısında bulunu
yordu. 

Başını eğmiş düşünüyor ve yüzüne 
ay•Jınlık vuruyordu. Yüzünü birdenbi
re bir gölgenin kaplaması, başını kal
dırmasıııa sebebiyet verdi. 

Karşısında Bigorn duruyordu . 
- Ağlıyor musunuz?. 
Büridan yanaklarından iri göz yaş· 

ları yuvarlanırken dişlerini sıkarak: 
- Hayır!. - dedi. 
- Ağlıyorsunu. Ben bunun sebebi· 

ni bılmiyor değilim .. Bu gece burada 
oturan genç kızı götürdükleri için ağ
lıyıJrsunuz, biliyorum .• 

Büridan bidenbire yerinden fırladı. 
K:>rkıısuııdan bir hamlede eşiğin öte 
yanına sıçrayan Bigorn boğazını, Büri
danrn kuvvetli parmaklarrndan kurtara
nıadı. Büridaııın göTleri şüpheyle par
lıyordu. 

- Söylet - diye bagırdı. Seni, bana 
Mirtiyi kaçıran adam gönderdi değil 
mi? İtiraf et t .. 

- Boguluyorum .. Nasr! söyliyeyim ! 
Büridan ellerini serserinin boğaz;·ı · 

dan çekti: . 

- Hakkın var!. Söyle .. Bana doğ
ru söyle .. Yoksa şu ağacta sallanacak 
vücudun serçelere kork~luk olur. 

Serseri : 

- Ne parmaklar, ne parmaklar! -di
ye mrrddandı. • Sizin gibi birine uşak
lık etmekten büyük haz duyuyorum. 

- Söyliyecek misin?. 

- $üphesiz .. Dün gece Luvr sarayı· 
nın etrafında dolaşıyordum. Kont dö 
Valuvanı .. ·ı 1 • n suvarı er e bırlikte saraydan 
~ıktıklarını gördüm.. Merak ettim ve 

u kargaların peşini bırakmadım. Ni
hayet kargalar gelip bu eve kondular. 

- Valuva. Valuva ... Buraya Valu 
va geldi öyle mi?. 

- Evet, cehennem prensi · kr ... ı .. 
•nıcası ~ . ' .... ı .. 
C!' ' şeytanın yegenı monsenyör 
.,,arı dö Val b 
1 uva uraya geldi. Karga -
arın gak gaklarından Valuvanm bu· 

1 aya genç kızı tevkif için geldiğini an
ladım. 

- Tevkif için mi?. 
- Evet .. Etti bile! .• 
- Mirtiyi tevkif etti öyle mi?. 
- Şüphe mi var! .• Tampl'e bile gö-

türüldü. 
- Niçin? . 
- Kralı öldürmek içjn büyü yaptığı· 

nı söylüyc.rlardı ve "gebersin lıuyucü 
kızı!,, diye gağrıyorlardı. 
Büı irla11, yıldırımla vurulmuş gibi 

koltuğa yığıldı .. 
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TAı"\1PL ZiNDANI 
Bundan bir kaç saat sonraydı. Ak

şama doğru, şehremanetinin b~çn·t.İ· 

nadisı bir ata binmiş ve etrafında beledi 
ye çavuşları, yanmda boru çalan bir 
yamak bulunduğu halde Farisi dolaş -
m ·ya başlamıştı. Bir hayli yere uğra -
drktaıı, bir hayil yerde sesini yükselt
tikten sonra grev meydanma gelerek 
durdu. 

Yamak borusunu çaldı. Halk etra
fa toplan :h. Başmünacli, elindeki kağıdı 
açarak yüksek sesle okumıya başladı: 

"1314 senesi mayıs ayının on ikinci 
gÜ11Ü, bug-ÜTt, Paris şehrinin şehremini 
o!İtn biz, Jan dö Pressi, halka haşmetli 
kralımızın İradelerini bildiririz: 

Monsenyör Kont dö Valuva hazret· 
leri T:ımpl kalesi kumanda':llrğına ta
yin ec'ilmiştiı-. 

lşıkJ?r-ın ıö!'ldürülmcsi h<'kkrnr•~ı,j 

emre l'İııyetsizlik gösterenler, clevrire
ler tarafından şiddetle cezalandırıla· 

raklardır. 

Bu şehirde oturan museviler, evlerinin 
;wanmnsr icin geleceklere müşkülat gfo
tenndcn muvafakat edeceklerdir. Aksi 
h·r•ft!tet cezayı icap ettirir. 

Şeytanla müras~beti olan ve büyii 
ya.,an tanr'·k~<>rtntn evlerini ve a-lr""· 
!erini derhal bildirrr:eleri bütün Pıorh 

§ehc-i ahalisiyle Fransalılara emrolu· 
nur.,, 
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nılmıyorsam bir salı gününden başlı

yarak. Anın, evine uğramamaya baş· 

ladr. Bir gün evvel de Bürgonya sara -
yında elçi bulunan Marinyi Fransaya 
hareket etmişti... 

- ikisi de birer kahpe l . 
- Söylediğiniz gibi senyör Büri. 

~an! Gene bu sırada Bürgonya sara
rayında göreni kendisine meclup ede· 
cek kadar güzel bir kız vardı. Bu da 
o sıralarda gene Valuvaya metres ol
muştu. 

Bigorn, sözün burasına gelince se. 
sini yavaşlattı. Ayağa kalkarak kapıya 
kadar ı;itti. Bir saniye dinlcıdikten son
ra Büridanın kulağına eğildi: 

- Senyör Büridan l dedi. Bu sır, mü
him bir sırdır. Size bu genç kızın kim 
olduğunu da söyliyeceğim .. Fakat bu 
ismi kimseye söylememenizi hassaten 
rica ederim: Margarit..... Bugünkü 
kraliçemiz .. Bürgonya dükasının bü
yük kızı .• 

Büridan titremeye başlamıştı: 
- Kraliçe ha? . diye tekrarladı. 
Bi~orn; "evet!., cevabını başiyle ver-

di Yavaş sesle ve gözlerini kapıya di· 
kerek devam etti : 

- Bu nasıl olabilir?. Diyecekler bu
lunur. Aklı başmda bir kız olan Bür • 
gonya dükasmın kızı bu işi nasıl yapar, 
Valuvaya nasıl metres olabilir • diye 
sorabilir. Fakat yemin eıderim ki bu 
bövlc .. Şu kadarcık hilafxm yok. 

Büridan latife eder gibi güldü: 
- İnanırım sözüne ... dedi. - Demek 

bizim kral hazretleri daha evlenmez;
lden önce pezevenk olmuştu. Fakat ben 
bu aşkla boğazına takılacak olan ipte 
bir türlü münasebet bulamıyorum. 

- Sabrediniz, mösyö! Şimdi bu mü
nasebeti de anlayacaksınız. Valuvanın 
yeni metresi Margaritten sonra, An 'ı 
ara:r.amıya başladığını söylemiştim. A. 
raclan bir ay kadar geçti. Bu zaman 
içinde ben, üç, yahut dört günde bir, 
kederler içinde kıvranan An'a giderek 

yalanlar uydurmak vazifesiyle mükel
lcftim. Kadının çektiği ıstırap müthiş
ti. Benim bile - merhametli olmadığım 
halde • yüreğim paralanıyordu. Gerek 
teessürünıden, gerek An'm aleyhinde 
dava açmasından korkan kent, Marin
yinin Parise gitmesinden iki ay kadar 
sonra An'ı görmiye gitti. Zavallı An'ı, 

belki bininci defa nikahla alacağını 

söylerken kapı açıldı. içeriye kim girdi 
dersiniz? Margarit, mösyö 1 .. Evet o .... 
Margarit kıskançtı. Kontu takip ettir
mişti. içeriye müthiş bir hiddetle girdi
Bitişik odadan bu manzarayı seyre
derken tüylerimin diken diken olduğu. 
na inanınız!. 

- On dakikan kaldı!. 
- Zaten sonuna geldik hikayenin .. 

Bitiyor.. O zaman Margarit bir dişi 
kaplan gibi atıldı. Konta ••Bu sizin met
resiniz mi?.,, diye bağırdı. Valuva sa· 
;ardı. Kekeledi. An ilerledi: "Evet .... 
Yakında da zevcesi olacağım ... Ya siz 
kimsiniz?..,, - diye sordu Margarit: 
"İntikamımı almak istiyorum!., diye 
bağırdı. Ve o dakikada daima yanında 
taşıdığı küçük hançerini çekerek ma

dam An dö Dramana öyle bir vuru~ 
vurdu ki ,zavallı kadın cansız yere yu. 
varlandı. Valuva yerinden kım.ıldama
mı~tI. Ben de olduğum yerde sanki u
yuşmuştum.. Gözlerimi Margaritten 
bir türlü ayıramıyordum. An'ın ölüp 
ölmediğinden emin olmak için üzerine 
eğikli. Yokladı.. Scnra doğrularak: 
"öldü!.,, dedi. Sıra çocuğa gelmişti .. 
Bir söğüt dalı gibi titriyen Valuvaya 
dönerek: ''Onu da öldüreceğim!,, de
di. 

- Vz.luva ne yaptı? 
- Ne yapacak .. Dinleyiniz .. Hikaye. 

min en tatlı yeri burasıdır: ''Onu öl· 
düreceğim, yoksa saraya koşar, halkı 
aleyhinize kışkırtırım. Sizi bir ırz düş
manı bir yalancı gibi kovt:lurturum ! ,. 
diye bağırdı. Valuvanın dişleri biribiri
nc sarpıyordu ! "I?ekala !,, dedi. Beni 
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3 Tfü!MUZ - 1938 PAZAR 
Hicri : 1357 - Cemazlyelenel: ( 
ıan .. ıta •et•.. ll•llf'fl• bah9' 
4~3 19~5 

Amerika isliklAli li76 
'..an '-baD Ol•• lktndı ••••"" Yat• rw.-.a 

2,32 12,18 16,18 19,45 21,47 2,4 

Lüzumlu T elelonlaT 
Yangın: 
İstanbul için: 24222, Beyoğlu için: '41iH, Kadıköy \çln: 60020, Usküdaz 

lçlo: fiOG25. 
Ycşllköy, Bakırk~y. Bebek, Tnrohy:ı, Büyükdere,Fenerh:ıhçc, l\nrıdilll, F.ren· 

k~y. Kartal, BDyüknda, Heybeli, Uurg::ız., Kınnh, için: fele!on muhabere ıııeınu. 
.runa \'Dngın derr"!k klHidir. 

Hami itfaiyesi: 22711 
Deniz .. .. 86 •• :W 
Beyaı.ıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 400fl0. 
Sıhhi lmdnd: 44991t Müddeiunıuıntlik: 22290. Emniyet mOıHirlüğO: 2•3112. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44601 • Jstnnbul: 24378. 
Sular: idaresi: Beyoğlu: 44783. Beşlkl:ış: 40938. Clbnll: 20222. NuruoMııa. 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60773. 
Hııvogn7.I: lstnnhul: 24378. Karlıkl\y: li0790. lleyoAlu: 44 642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyogıu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 • 101. Kadıköy ciheti: 60Ui, 

Denizyoll arı 
Jstanbul acenteliği: 22740. Karnkliy: •231i2. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 l\lııdnnyn, 20 Bandırma 
Sah Tophaneden 9,30 İzmit, lG,30 Mudanya, Hl Knrahlgıı, 20 nandırma, Ga· 

laladan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 l\lud:ınya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, 18 Barlın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 

12, Karadeniz. • 
Cuma Tophaneden 16,30 Mudanl'a, 19 Karoblga, Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumıırtesl Tophaneden 14, l\hıdnnyn, 20. fl :ı nrlırm:ı. Sirkcr.iden 15. Ayvalık, 

18, Barlın 

Pazar Tophaneden 9, Imroz, 90,30 İzmit, Galatadan 8,30 Mudanya, 10,30 lz. 
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Aya~ofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Askeri Miıze ve 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi Müze: 
mu müzeler hergün saat 10 dnn 16 ya kadar açıktır.) 
l'flrk ve lslA:n eserleri mOzesl: Pazartesiden ba~ka hergün saat 10 dao Hl ya 

kader ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topk:ıpı Müzesi: Hergün saal 13 den 16 ya kadar açıktır. 

'fl,Aemleket Dışı Deniz Seferleri 
Homnnya vnpurlıırı: Cumartesi sünlerl l 3 de Köstenceye; Salı günleri 18 de 

Pire, Beyrut, hkenderlye. 
Italyao vapurları: Cuma günleri saat 10 da Pire, Brendizl, Venedik, Trfyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MudürlüAü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadao geleni 

saat 7,25 le Sirkcl'i,>·e muvasalat eder. · 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de ~ellr. 
Edirne postası: Hersün sa:ıt 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergiln hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, l5,t5 de Diyarbakır Te Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, ~O de Adap87arı. 
Bu trenlerden s:ı:ıt 9 da hareket eden Ankaru muhtclill Pazartesi, Çarşamba 

ve Cuma günleri Holeb ve Musula kadar sefer etmektedir. 
MlJNAKASA !LANLARI: • 
1nhisarl:ır idaresinin Üsküdar depolar grupunn bn~lı Semsip:ışa tütün ba. 

kım c,·lndcki a~ansörün şark tülün bakım edne nakli ve asansör kuyusunun 
gen i şletilmesi işleri ayrı ayrı p:ızarhk usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
yarınki p:ızartcsi günü saat 10,30 da idarenin Kahataştaki Jenızım \'e mübayaat 
şubesinde yapılacaktır. 

inhisarlar idaresi için 10 n<lct vagonet pazarlıkla ~atın alınacaktır. Pazarlık 
yarınki pazartesi günil saat 10,30 da idarenin Kabataştaki levazım Te mühayaat 
şuhe.,inrle yapılacaktır. • 

GEÇEN SENE BUGÜN NF. OLDU? 
• l\l~hıır kadın tayyareci Amelin Erhard Rüyük Okyanusta kayboldu. 
• DnhiliyC' Yek i li Şükrii l\:ıyn nucc,y:ı~ :ı h::ırel.C'I etti. 

3 TEM.MUZ - 1938 

Mlrna Loy 
_.. Baştarafı 5 incide 

ki'' leri hiç açmıyacaktır. 
8 - Kocanıza söylemeden, bir yere 

gitmek için kime olursa olsun söz ver· 
meyin,. Bilhassa. ikiniz !beraber gide· 
ceğiniz yer için muhakkak kocanızın 
fikrini almak lazım. Olura, belki o 
gitmek istemiyordur oraya! 

9 - Çalıştığı yere ikidebir telef on 
etmeyin. Belki meşguldür, belki ya • 
nında birisi vardır: hem işinden alı. 
ko1'5unu.z, fikrini karıştınrsmız; hem 
de sizinle istediği gibi konuşamaz. 

Telefonu ancak pek lüzumlu şeyler 
için kullanmalısınız. 

10 - Bilhassa. kocanızla. hiç alaY. 
etmeyin. Şakalarınızda onu en ufalt 
şekilde bile olsa rencide edecek şey .. 
lerdcn sakmın. Aranız.da ne kadar de-
rin ve sıkı bir samimiyet olursa ol • 
sun, kadının alayı erkeği çok incitir. 

Bütün bunlardan sonra bir tavsiye 
daha var ki , onu Mirna Loy kadınla. 
rm yalnız kulağına söylemek istiyor, 
çünkü erkeklerin duymaması 19.zım • 
mış: 

"Kocanızın her dediğini ha..!iharfi· 
ne yapmakla mükemmel bir kndm o. 
lursunuz. Ancak .. mük.emme11ik erke. 
ğin hiç hoşuna gitmez... Binaena
leyh ... , 
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-----------------------------------------=----------------------~----~~------------------------çağırarak: "Çocuğu al, git .. Suda b"'g 
onu!,, emrini verdi. Dışarı çıktım.. Ço. 
cuğun, Janm uyuduğu odııya gittim. 
Mantoma sardıktan sonra belki affeder 
ümidiyle tekrar Margarite gittim. Mar
garit gözlerime öyle bir bakı~ baktı ki 
hatırladıkça hala titrerim. Bana: "!§it
medin mi ne söylendiğini!.,, diye ba. 
ğırdı. Koşarak çıktım, Bir saat kadar 
yürüdüm. Müthiş bir surette terlemiş
tim. Nihayet önüme çıkan metruk bir 
kulübeye girdim. Çocuk uyumuştu. O
nu bir yaprak yığınının üzerine bıraka_ 
rak kontun yanına döndilm .• Bana çc
cuğun ne olduğunu sordu: ''Boğuldu,, 
dedim. Ağlamadı. Fakat rengi sarardı .. 
Bir saat sonra çocuğu emin bir yere 
bırakmak için gittim. M:ıdam Anın evi 
önilnden geçerken merak ederek içeriye 
girdim. Onu kanlar içinde kapıya doğ
ru yerlde silrünürken gördüm. Ölme • 
mişti, mösyö!. • 

- Beş dakikan kaldı .• ı 

- Bitiyor, ölmemişti.. Madam An, 
çocuğunun boğulması için bana verilen 
emri işitmişti.. Hemen çocuğu alarak 
anasına .getirmek için fırladım. Kulübe
ye vardım .. Fakat .. Çocuğu bulama
dım. Jan kaybolmuştu .. 

Lansölo, bu eski günleri yeniden ve 
iyice görmek istiyormuş gibi gözlerini 
bir noktaya dikerek bir an durdu. Sen. 
ra gene anlatmıya başladı: 

- Bu vak'a üzerinden tam on yedi 
sene geçti. Günün birinde, oğlu Janı 

öldürınediğimi öğrenip başıma bir fe
laket getirmesinden korkarak Kontun 
yanından ayrıldım. 

Aradan aylar ve seneler geçti. Ben 
bunu adeta unutmuştum. Margaritin 
kocası Lui kral olur olmaz gene aklıma 

ıeldi. 
Bundan üç gün evvel, Sen Marten 

90kağınl:1a Marlnyinin evinin 'yakırun

da ,soymak için bir adam arıyordum .. 
Müthiı açtım .• Bir kurd gibi dolaşı. 

yordum .. Bu sırada Marinyinin kona-

.,.nda neler olup bittiğini anlamıya ça· 
ltşır gibi görünen bir adam gözüme 
çarptı .. Kendi kendime: "Işte, dedim. 
Kısmet ayağıma geldi.,, Yanına yaklaş. 
tım. Hançerimi göğsüne dayayarak ne· 
zaketle kesesini istedim. Herif bağır • 
maz mı?. Birdenbire, etrafımın, nere. 
den çıktıklarını pek iyi bilmediğim <:n 
kadar adamla çevrildiğini görl:iüm. Be
ni yakalayıp bağladılar. Hapishaneye 
götürdüler. Göğsüne hc:.nçer dayac;ı

ğım adam da bizi takip ediyordu. Ha. 
pishaneye gelince aydınlıkta yüzüne 
baktım. Tanımaz mıyım?. Kim !dersi
niz? Valuva ! Evet, o ... O vakit zihnime 
muh~kkak şeytan getirmiş olacak bir 
fikir geldi. Ona yavaşça: "Monsenyör, 
dedim .• Beni kurtarmanız için size sc· 
kiz gUnliik bir mühlet veriyorum. Bu 
zaman içinde kurtarılmış bulunmazsam 
ne yapıp yapıp krala, Margaritle Va
luvanın aşk vak'asını anlatmanın yolu· 
nu bulacağım.,, 

Bu sözlerim adamı kirece döndürdü. 
Yüzüme korkuyla ve dikkatle baktı: 

''Lansölo Bigorn,, • diye mırıldandı. -
Onu korkuttuğuma emin olarak: ''Be· 
nim monsenyör!.,, ıdedim. Bana: "Se· 
sini çıkarma 1 Kimseye bir §ey söyle. 
me. Seni sekiz güne varmadan kurtara
cağım!.,, dedi. 

Artık ben de kurtulacağımdan emin 
olarak yan yattım. Fakat iş hiç te 
umduğum gibi çıkmadı .. Daha üçüncü 
günü beni gelip zındandan aldılar ve 
papaslarla cellat yamaklarının muha
fazasında Monfokona götürdüler. Ar
kasını siz de biliyorsunuz. 

Büridan: 
- Pekala, bu hikayenin ıı.cnu nereye 

varacak?. - dedi. 
- ölümüme •• işte ondan mümkün 

olduğu kadar yakamı sıyırmıya çahıı
yorum. Valuva ,peşimi bırakmıyacak, 

b=ni, ben ayarda adamların bulunabile· 
cekleri yerlerde aratmakta devam ede
cektir. Yakalanmamak için hayatımt 

lde~i~tirmc:n lazım .. Namuslu bir şekil· 
de çalışmıya ve icabında beni müdafaa 
edebilecek bir adamın yanında bulun· 
mıya mecburum. 

Büridan: 
- Mükemmel, -dedi. - Şimdi şu 

küçük Janm ne olduğundan haber ver! 
Doğrusunu söylemek lazım gelirse hi
kayenlde beni en çok müteessir eden 
şey küçük ]andır . 

- Onun ne olduğunu bilmiyorum .. 
Hatta annesi madam An'ın da .. O mu
hakkak, Margaritin hançeriyle aldığı 

yaradan ölmüştür. 
Büridan, Lansölo hikayesine baılar

kcn anlatılacak şeylerin birer martaval
da!l ibaret olacağı ve bunlardan istifa· 
de etmiyeceği zehabına !düşmüştü. Fa
kat netice hiç te böyle olmadı ve bu ga
rip hikayeyi derin bir dikkatle dinledi. 

Büridan dııarıya çıkmıya hazırlanır· 
ken: 

- Bir daha Valuva ile burun buru
na gelmemiye çalışın! .. - dedi .. 

- Dün akşam neredeyse bu oluyor
ldu. Ahmak bir hayvan gibi gene tuıa
ğına düşüyordum. Allah üçüncüsün • 
den korusun. Bir daha karşılaşırsak 

muhakkak ikimizden biri can verecek
tir. Mösyö izin verirseniz, hizmetime 
bugünden başlamak ve size refakat et
mek istiyorum. 

- Hay, hay .. Ben hir eve gireceğim. 
S::ı de beni oraya kadar uzaktan takip 
et ve kapının önünde bek1e .. 

Büridan bunları söylerken aşağıya 

inmek için hareket etmiş bulu
nuyordu • A t ı n ı dükkana bitişik 
olan k ü ç ü k bir ahırdan çıkar· 

leh. Eğerini vurdu, bindi. V i y e n 
dö Tapml sokağına saptı .. Bu tenha so
kaktaki bir kaç evi geçtikten sonra 

başlıyan kulübeleri gerisinde bıraktı .. 
Sonra bahçelere geldi .. Bu bahçelerden 
biri önünde atını durdurdu. Buraıı Gül· 
lü bahçey~i .. 

Büridan Güllü bahçe önünde atından 

inerek dizginini kendisini yaya takiı 

eden Lansöloya uzattı .. 

Efendisinin Güllü bahçe önünde dur· 
masmdan telişlı ıve mütehayyir bir çeh· 
re alan Lansölonun bu hayretinin Bil· 
ridan farkında olmadı. Kalbi çarpa çar· 
pa bahçenin kapısını itti. Kapı her za. 
manki gibi açık duruyordu. Çünkti BU· 
ridan buraya daima gündüzleri ve he· 
men hemen ayni saatlerde gelir. ihti· 
yar kadın kapıyı aralık bırakırdı. 

Bahçeyi süra'tlc, bir alacaklı gibi 
geçti. Sevdahlann alacakları peşinden 
koşan alacaklılardan farkı yoktur. A· 
lacaidılar da para aşıklısıdırlar. Büri • 
dan da işte böylece iki sıçrayı§da kendi· 
sini evin kapısı önünde buldu. Nişanh
srrun her zamanki gibi kapı arkasında 
beklediğini sanarak: 

- Mirtiy 1 Sevgili Mirtiy 1 - diye ba
ğırdı ... 

Cevap alamaıdr .. Büyük odaya girdi. 
Derin bir sessizlikle karşılaştı. Ancak 
bu sükutu bahçedeki çit üzerinde öten 
saka kuşlarının sesleri bozuyct'du. 

Boğuk bir sesle: 
- Jiyon ! • diye bağırdı .• 

Cevap alamadı. Evveli tereddüde 
düştü .Sonra sapsarı kesildi. Aklına ge
len ilk ihtimal Lcskonun kızını kentli· 
sine vermemek için başka bir yere gö· 
türdüğü oldu. 

Madem ki, seviy.cr ve sevebiliyordu, 
endişeye düımemek lazımdı. Hattg ka
rarın ıverdi: ''Görür o adam, dedi.. Kı· 
zım kaçırayım da görsün •• Mirtiyi ağ
latan bu adama böyle hareket edilir.,, 

Daima Mirtiyin oturduğu koltuğa 

oturdu. Ne yapacağını düşünürken 

rengi morardı. Aklına ba§ka bir şey 

gelmiş olacaktı: ''Yok, ldiyordu, bu ba
basının i§i değil .. Böyle olsaydı Mirtiy 
ne yapar yapar )iyonla bana haber 
gönderirdi. Sonra babası götürmüş olsa 
kapıları niçin açık bıraksınlar •• ., 

tşte bu düıünce onu ağlatmıya kail 



1 ı ' r '~- l.., 
· ': ', 1 • • .. l ,, ... , 

ölüm adası 
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10r~i~AİFER; ~~YlYARIJ il Umumi cerrahi ve sini•, dimağ estetik 1 
Dltlıınkü U<osmon 

scınu 
Dünkü sayımızda "Ölüm adası,, başlı. 
jjiyle, doku: mahkumun firarını ve 
tü1:1ler ürpertici maceralarını arılatan 
ua:ımmn son tarafı, bir yanlışlık do. 
la11uile konulamamıştır. Bız kısmı der. 
ce<ltrkcn, okuyucularımı:dan ö::ür di. 
ler:i:: 

mizi dondurmuştu. Çingene iki bük
lüm yere kıvrıldı. Yüzü birdenbire 
sapsarı bir renk almış ve buruşmuş
tu. Titrek, cansız bir sesle: 

- En nihayet yakaladın beni Mar. 
sel! Al yemeğimi! diyebildi. 

0.1un son düşüncesi yemek olmuş, 
en iyi arkadaşını öldürdüğü ayni se
beble öldürüldüğünü zannetmişti. Bu 
tüyler ürpertici vakayı takip eden 
müstekreh manzara bu gün bile ak
lımdan çıkmaz. 

Koca Marsel bıçağını çingenenin ce
ketinde temizlerken Marsilyah orman. 
da gördüğünü bize anlatmıştı. Çinge
nenin torbasına baktığımız vakit Ro
bertin son yolculuk için sakladığı süt 
tenekesini de orada bulduk. 
Arkadaıılarım hep iriyarı insanlar

dı. Herbirinin müteaddid sabıkaları 
Vardı. Hele bu son me;ekkat ve aç. 
lık onları birer hayvana benzetmişti. 
O nıüstekreh fikri ilk ortaya atan ko
ca Marselin kardeşi Dode oldu: 

- Şu herifin bacağını kızartıp ye
.Bek nasıl olur? 

Diyordu. Marsilyah bu fikre iştirak 
etti: 

1 
- ?ingene bir canavardı. Canavar

arın lf:e eti yenebilir! 
.. B~. sözler diğerlerini neşeli neşeli 
Fdurmüştü. Onlar çingeneyi parça. 
k8;:~en. ben gözümü yummuştum. Çün
r U... u manzaraya ne midem, ne de yü-
egım dayanabilirdi. 

Domuz eti kadar lezzetlit 
YARIM saat sonra çingenenin 

ves· karaciğeri, taliin garib bir cil-

yakı 
1
°lacak ki onun tahta bacağıyla 

ı mış at . .. . d k du. eşın uzerm e rzarıyor • 

Et' · ı 
i 1 k tadan koca Marsel: 

d 
- Va llah dom uz eti kadar lezzetli! 
emişti. 

Ondan sonra, çingenenin mühim bir 
kısmı aç midelere inmeye ba.şla.mıştı. 

bir kano ile gitmişler ve geceyarısı 
dört polisle dönmüşlerdi. 

1 cerrahisi müteha~ısı 
Polisler ani bir baskın verdiler. 

Dördünün de ellerinde tabancalar var
dı. Zaten tabanca olmasa da hiçbiri. ! 
mizin kımıldamaya mecalimiz yoktu. 
Ellerimizi bağlıyarak bizi Vonaya gö-

1 
türmUşlerdi. Vonada kim olduğumuz 
meydana çıkmış, ertesi günü A1bina
ya, oradan da bir polis motörü ile Ma
roni nehrinden Sen Lorana sevkedil. 
miş, orada hapsedilmiştik.,, 

Diplomat 
qetiştil·en 
mektep/ 

( Ba§ tarafı 5 incide) 
yilleri odalarını döşeyiş tarzlarından 
ve kullandıkları eşyadan anlaşılır. 

Et.on kollcjinin talebe odalarını teş 
kil eeen binaları büyük değildir.Bubi 
nalardaki talebe miktarı vasati kırkı 
geçmez. Hemen hemen ayni şekilde 
yapıkuş yirmi sekiz bina vardır. Mek 
tebin gayesi talebesine sadece muay. 
yen bir tahsil vermek değil, onları 

cemiyette tef errüd edebilecek kabili. 
yette. şahsiyet sahibi birer insan ola_ 
rak yetiştirmektir . 

PARlS TIP FAKOLTESI S. 
ASİSTANI 

Erkek, kadın ameliyattan, dimağ 
estetik "yüz .. meme, kann buru;uk. 
luğu ve gençlik ameliyatı .. 

(Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahlan M e c c !I nen 
8 den 10 a kadar 11 

Oğleden sonra üı:retlidir. Tel 44086 
He\ oi! lu Parmak!rnpı . Rumeli han. 1. .................. , ....... , ______ , __________ , 

Uykusuzluklarda 
Umumi bir rağbet 
'<azanmış olan= 

ta tll bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürük ter, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kJm .. 
yevi zehirli biç bir 

madde yoktur 

Eton kolejinde talebe tarafmdan 
teşkil edilmiş birçok klübler vardır. 
Bu klüblerin idare heyetleri yine ta. 
le-beden seçilmiştir. Bunlara dahil o. 
labilmek için asalet aranmaz. Daha 
fazla kabilyiet ve ahlak nazarı itiba. 
ra alınır. Azayı kabul veya red hak. 
kı idare heyetine verilmiştir. Bu klüb 
ler (Şekspirciler klübüJ (Dans klü • 
bü) (Fransız kültürü klübü) (Tarihi 
tabii klübü) gibi pek mütenevvi te. 
şekkfillerdir. Bu meyanda bir de (Po. 
1itik sosyete) vardır ki talee'bliği sı
rasında lord Gürzon tarafından ku ~ 
rulmuştu. Bu sosyete hiçbir harici 
mti<lahale ve tesire tabi tutulmaz. ı---------------
Aianm adedi -altmış kiş i olarak talı . 
did edilmiştir. Bu cemiyete dahil ola. 
bilmek için talebe arasmda dehşetli r· 
rekabet vardır. Cemiyette mümkün Pazarlıksız beş bin 

11 

__,.., .... ~ .......... ... 
1~tııoıııı~e acımıyor musunuz? 

Bir tek kaşe 

Nevrozin 
Alacak yerde bu ıstıraba 

katlanmak ne demek?, 

BAŞ AaRISI 
DIŞ ACRISI 
KIRIKLIK 
NEZLE, ADALE 
ACRILARI 

Bütün bunlar en seri ve en 

kat'i şekilde 

Kaşelerile geçer. kabında günde 3 kaşe alınabilir. 

lsmine dikkat. Taklitlerin den sakınınız. 

Ve ~evrozin yerine başka marka verirler se şiddetle reddediniz. -
Davlet · Iie,:,,ıryolları ~e Limanları işltttme . 

· . : · Umum idaresi ilô:n.ları 

İdaremiz mesai saatlerlnin değişmesine binaen evvelce ııa.n edllmlş 

olup aşağıda tarihleri yazılı eksiltmeler ayni günlerde ve fakat hizaların
da yazılı saatlerde yapılacaktır. Bina en aleyh teklif zarflarının bu saatler
den bir saat evveline kadar verllmesl lbım geldiği aIA.kadarlara na.n olu-
nur. (4072), 

Eksiltme Tarihi Günü Saati 

1 - Telgraf bandı 4/ 7/ 938 pa:;ı;artesi 11 

2 - İlaçlar 5/ 7/ 938 Salı 11 

3 - Neft yağı 5/ 7/ 938 Salı 11 ,15 

4 - Meşe k ereste 5f.7l938 S alı 11,30 

5 - Amyant klingrft, cam, 
Llnoleom v. s. 6/ 7/ 938 Çarşamba 11 

6 - ÜstUpli 7/ 7/ 938 Perşembe 11 

7 - PlAn freze tezgAhı 8/ 7/ 938 Cuma 11 

Içinde bulunduğum nazik vaziyet 
bu makule adamların zıddına gittiğim 
onlardan ayrı durduğum takdirde ha
Yatımın tehlikeye gireceğini gösteri -
Yordu. Yarı bu düşünceyle, yarı me
r~k saikasiylc eğilerek çingenenin e. 
tınden bir lokma da ben aldım! 

oldu~ k~dar ~k .siy~i .f~kirl~rin llraya satılık ev 
temsıl edılmesıne dıkkat edılır. Hı ~a- ı 8 - Hamızlar, sabun, grafit, 
beti en fazla teşvik eden cemiyet bu - Şişlide Bomonti ve ~s~an ~· tram- üstubeç ves. 13 / 7 / 92 8 Çarşamba 
dur. Bu cemiyetin en yeni hatibleri a. vay istasyonlarına ıkı dakıka me- 9 - Ampuller 16/ 7/ 938 Cuma 
ra.sında Vindsor dükü, Gandi, lord safede Kırağı sokağında 19 N. lı 10 - Kri.kolar 19/ 7/ P38 Salı 
Halifaks gibi kimseler vardı. 1 sekiz oda, alaturka hamam sah Ll - Otomobll Jdstlğl 25/ 7/ 938 Pazartesi 

11 
11 
11 
11 

Gayet dejenere ve kaba bir adam o
~an ~ode bir aralık boşalan süt tene-

Etonun doğrudan doğruya tedrisi \ rınç, terkos, havagazi, elektrik t 2 - Kasa 26/ 7 / 938 Sah 
n:ahiyette olmıyan bu gibi faaliyetle. I miktarı kafi ballçeli sofa ve mer. 13 - Tav ocakları 1/ R/ 938 Pazartesi 

Perşembe 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

rı onun dünyanın en büyük siyaset a- divenleri muşamba döşeli mükem· 14 - Bilet maklnaları J / 8/ 938 Pazartesi 
damlarını yetiştiren mektep diye ta- 1 mel ev. Her gün lO dan 12 ye ka- t 5 - Dingil değiştirme verent 4 / 8 / 938 
nınmasında en büyük amil olmuştur. JI dar ~e=r. l L6 - Muhtelif yay 1'>/ 8/ 938 
Eton sadece bir mekteb değil, kabine. L 7 - Lokomotl r yedekleri tı / 8/ 938 
si, parlamentosu, k:ınunk.rı. sosyal fa.. ıs - Lbaj tesisatı ı 2/ 8/ 938 

11 
11 
11,15 
11 
11 
11 
11 

elerınden birini alarak kalkmış, çin
gene~in az ilerde duran cesedine doğ. 
tu gıtmişti. Döndüğü zaman konser
\"e tenekesini ateşin içine oturttu. Te
nekenin içinde ne olduğunu soranlara 
sırıtarak ceva b verdi : 

aıi~t1Hi~eba.şlıba~nahlrl~m.bir ~~Y-U~k-s-e~k~m~U~h-e-n~d-1-s~~~e-k~t-e_b_l~~~~~~~~ 
hükümettir. O, hükumet adamını ve 111 ÇOCUKLARIN1ZıN 

- Çingenenin kanı! onu kurutup 
Yanıma alacağım. Yarın tekrar acı -
kacak değil miyiz? 

politikacıyı çekirdekten yetiştiren En güzel bir kitap Direk törlüğünden: 
dünyanın yegane mektebidir. Mektep için iki katip · Daktilo alın acaktır. En aşağı orta mektep mezunu 

T Ürk ikizleri olmak, sür'atli Daktilo yazamak ve askerliğini yapmış bulunmak şarttır. 

Torba!arımnda birer parça 
insan eti. .• 
PEK kabuslu bir gece geçirdim. 

Ertesi sabah güneşi sağrmı7-
da bırakarak yine yola düzüldük. Ar
tık yürümek pek zorlaşmıştı. ötemiz
de berimizdc açılan yaralar cerahat 
b.ağlamış, ufunetlenmşti. Giderken 
ç~ngenenin bacağını kesmiştik. Herbi
rı · · ~ızın torbasında bir parça insan 
etı vardı. Bu et sıcak rütubetli hava. 
d • 

a kokmuş, kurtlanmıştı. Buna rağ -
men onu atmıya bir türlü kıyamıyor
duk. 

DHnkU -:ocuk 
bllmf>t-es, hakkında 

• ·.- fRliitht'1 

• Çocuk Eı;trgeme Kurumunun 
vaktile bir alle kUtUphanesl ola. 
rak hastır,lığl fklzlcr ' serisinde 
duyduğnnuz bu ckıdkllğt bu gU. 
zcl ve resimli bUyUk hlkftye kUn. 

bı IJe do1dunılmuş buluyormı .. 
KUltür bakanlığı eseri tetklk 

etırılş, ilk okul çağındaki çocuk. 
lar lc,;ln faydalı eser olduğunu tas
dik otııılştlr. 

• Ar.kara caddesinde Vakit Kltaıı 
evinde arayınız: Flatı 60 kuruş: 
poıüa lç1n 4 kuruş ll!ve edlntz. 

Artık dizlerimizin vücudumuzu ta. D'un' ku" 
"'I nt.ishamı;:;da çıkan çocuk - 1

-----------• :s Yamadığı bir raddeye gelmiştik. 
tarn b sayfasındaki bilmece klişesi bir ter. 

< u sırada önde yürüyen koca 
Marsd: tib yanlışlığı olarak ters konmuştur. 

_ - Burada ayak izleri varl diye ba. Küçük okuyucularım.ızın şaşırmama
gırm t ları için bu yanlışlığı tashih eder ve 

ış ı. Bu hepimizi U.ni olarak can-
landırdı. Hemen izleri takip etmeye özür dileriz. 

l>oktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

IJahiliye Mütehassısı baıılad k s· Klişe yukarda göründüğü şekilde 
.. s ı . ıraz sonra da bir yerli kö-rune varmıııtık. Köyde yalnız kadın- duracaktı. Pazardan başka günlerde öğleden 
~: .~·e ço<'uklar vardı. Onlar da bizi ::::::::.wc:-.:::::::::::::::,.•ıı:xm:::::-.:=:::: sonra sa.at (2,5 tan 6 ya) kadar 
;.~;·unce kaçışmışlardı. Kamıştan ö _ ii Or. irfan Kayra !.=iı 1stanbuda Divanyound3 (104) nu-
u tne klübelere dalıyor. her bulduğu- :; .. .. ;: maralı hususi kabinesnje hastalarını 

muzu Yiyorduk. Yarım saat sonra :: Rontken Mutehassısı !! kabul der. Sah, cumartesi günleri 

kam ı ·· ·· ı b
. ımızı tıka basa doldurmuş boş H llergiirı öğleden sonra saat 3 ten 7 :: sabah "9,5 - 12,. saatleri hakiki 
' r klti ı..-a b' ' :: ı · k h M h c .. 1.1\! e ıtap blıır halde oturmaya g \'e Kadar Helerliye. Hinhirdirek Nun- ! ı u araya ma sustur. uayene ane 
a,.lamıstık. Hepim'zd d he- tl' b' ı == 1• ve ev telefonu: 22398. bez.<>inlik 1 e e •. _e 1 ır :: :nnker ~ıık<tkt:J Ac;laner apartıman • 

bır:k VBrdr. Yerliler bizi yalnız ı=i No. R·lO H ------------• mışJar fak t bo !: • / dı 't.:r • :ı ş durmamışlar- ............ ......................... :ı11•u:ı11::nuw.==c 
· qemen ilk Felemenk karakoluna ..................................... • 

Lisan bilen~r tercih edilir. İsteklileri n vesikalarını bir dilekçeye bağhyarak 
6-7-1938 akşamına. kadar Müdürlüğe müracaatları il~n olunur. (4035) 

Y~NiT[SliMAT 
iLMUl-IABERLE~iMiZ 

DAl-IAYUkSEIC 
rAiZ, DAı.IA EYi 

ŞARTLA~ T~MiN [0[R 



.... ,,.. 1 ~art/eş Misırın 
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A tletlerile 
Dün karşılaştık 

Müsabaka lar çok 
güzeu o D<dlu 

Dört rekor kırlldı 

h1tihalar 
Bizde yıllardanbcridir, ninnilerle uyutulan atletizm, bu se

ne • gahba biraz canlanır gib: oldu. Mıntaka ve Türkiye birin. 
cilıkJcı inden sonra, kalabalık, ve bilhassa genç bir atlet kafi
lesinin iştirak ettiği "Gül kupası'' ~arşılaşmaları yapıldı ve 
nihayet dün de, dost ve kardeş Mısır atletleriyle boy ölçüştük. 

Büyük bir intizam dahilinde ve kalabalık bir sporcu küt
lesi önünde yapılan bu müsabakalar, cidden tatmin edici neti. 
celcr verdi. 

Bir Türkiye, iki Mısır ve bir de İstanbul rekorunun kırıl. 

Bugünkü mü s a b akalar 
Saat tam ı&,30 da baflay acak 

ması, derecelerin iyi oluşuna bariz birer delildir. 
Antrenörle ve bir intizam dahilinde, henüz üç senedenberi çalışmağa başlı

yan Mısırlılar, gayet güzel ve müstait atletlere maliktirler. 
Kısa bir müddet sonra, dost ve kardeş Mısır atletlerinin, beynelmilel şöhre

te ulaştıklarını görürsek biç de hayret etmiyeceğiz. 
--~--~~---~~---:----:--

Diğer taraftan, atmalarla atlamalar istisna edilirse, Türk atletlerinin aL 
dıkları dereceler de, hiç fena değildir. 

100 metrede . lrfanın ayağına kramp girdiği için, - talihsizdik. 110 metre 
manialı koşuda Türkiye rekoru kırıldı ve çok güzel bir derece elde edildi. Ay
ni koşunun ikincisi, eski rekoru egale etti. wıo vr 100 metre koşularda, atletle. 
r imiz, gayet iyi dereceler yapan misafi r!.:1 c yakın dereceler elde etliler. 

Senelerce. sıkı müsabaka yapmak şöyle dursun - doğru dürüst ve munta
zam antrenman yapmak fırsatını bulamıyan atletlerimizden daha fazla mu\·a!'. 
fakıyet beklemek gülünç olurdu. 

Bize en fazla ümid veren cihet, bu sene genç atletlere verilen ehemmiyet. 
tir. Daha, asgari on sene koşabilecek genç atletlerin, şimdiden, mesela 100 met
rede 11 6/10, 400 de 56 3/10 ve ve 800 de 2,8 gibi dereceler yapmaları. · bu 
suretle çalışıldığı takdirde, Türk atletizminin istikbali için, güzel bir garanti. 
dir. 

Atletizme ümitbahş bir hamle veren Atletizm Federasyonu Reisi Vildan A
şirlc, sportmen ve çalışkan monitör Na- ili Moran'ı tebrik ederken, bilh:ts!"a PC. 

nebi temaslara, elden geldiği kadar fnzla ehemmiyet verilmesini temenni 
ederiz. · • ı . ı..-

Çünkü, sporun ilerlemesinden, sporcu-
Jarm kendinden üstün rakiplerle tem:ıs. 
lar yapmasının bü~·ük faydaları vardır. 

Bunu anlayan bütün dünya sporcuları 
futbolcle olsun, atletizmde olsun. güreşte, 
yüzme, eskrim, tenis ve daha birçok por 
larda oı~un mütemadiyen başka memle· 
ketlerle temaslar yapmaktadırlar. 
Şu açık hakikati bizim de anlamamız 

ve cnebilerle yapılara!( tema,.Jara hü
yük ehrmmiyet \ermemiz en tabii bir 
haıcket olur. 

.a. • -

Restmler '(so1<1an itibaren 11111.:ardan anfjı rlolfr11): 1 - ~fmrlı rılleller mermim ernn 1111 ı 2 - riril nfmn11a giren sporC'lllar, 3 - Cbeııtt 400 metrede Jfmr rel.-orıınıı 
kıran /;.oms111111 lrımruıılarl:etı, 4 - SOO mrlrt• J..ım1111m ,feı nrı, i .- /Jiıııl.ıı 1111mı/ıul 11lt:rıı İ•lııı /, ı ıl tı 1 ıırl. rılleliifll el.ilıi ... l'ııknr /1111 orlmlrı: C - Alisafirlrr İ•limlwlle. Ali. 
la: 7 - fur.ıılaulan biriı;i bilerken .. Sağı/rı( uııl:ıırı/1111 asayı do jruJ: s - Ur it alılı11or. !J - Al'' rı lı 11//1 llrr rııımılıal.rıl11r rm1~111ı1a clinleniuorlar. 10 - Mısır lakıRıının (0. 

vensl) l i>euif. 11 - Faik 110 metre manialı kosurlrı uwi Tıırkiye rekorunu kırarken.. 

kırı lan re1<orlar 
FAi K 

110 metre manialı koşuda 15 2/12 
ile, 

Yeni Türkiye rekoru 
NERi MAN 

100 metre düz koşuda (11 6 10 ile 
3 Uncü kategoride yeni İstanbul 

rekoru 
Dbeyit 

400 metre düz koşuda (49 3jl0 ile 

MISIR TAKiMi 
4 X 400 bayrak yarışında (3 da· 
kik'a. 20 Sa. 2/10) ile 
Yeni Mıır rekorlarım kırdılar 

""""' 1 ·-·· 


