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Sovyet A,. Japon harbi filen devam ediyor 

100 Sovv·et tayyaresi 
IVlançu hu dunu bo·r11b lad 

~~aıınıyaı©ıaı yenn.~nD' Mıdn~e. 1 A~k©lr t~<§OV81iil 
Ahkantede ı 1 gıhz a ,,,_, a 

konsolosu bombardı-b>Dlr J§l~©liil tır~lfilD dl~ 
b o fffil lb ~ D ca ifil cdl D ,

11 
mania yara andı 

Jtlllz konsoloshaoesine düşen 250 kiloluk 
N.ı. booıba mühim hasarat yaptı 

~'ra,,,.'.111te. 6 (A.A.) - Saat 11,30 da .arata sebebiyet vermiştir. 
l._ 'lt\lSt'er· 
~rdıl'h~' ın tayayrelcri Alikantı bom. Konsolos ağır surette yaralanmıştır. 

·«cın e• · \'etij ot w1llşlcrdir. Bazıları çok kuv. Bir h.i~inin ölmüş ve 11 kişinin yara· 
l~ıne dan 70 bomba, Bcllavista mahal.. lanmış olduğu söylenmektedir. 

250 k~SrnUştiır. 1 lngiliz konsolosu Kolejonun vaziyeti 
1 ha 01Uk ~ir bomba da, lngilız kon. çok vahimdir. Diğer taraftan sığınağa 

['\ ne ınc ı abct etm~ş ve mühim ha- kaçarken yaralanan iki çocuk ölmüştür. 

liUıl~ırn~aı<91aı~n ~n·ır ©0(ii)<aı'1<a~ <91a~©lc 
s o u=t <§lal "®ifil n saıff ~ ©l u a ((' .. ., 

O ızın erbat 
eden canava f Ô.rilseqı duyan bir doktorla 

<ıtı boğ_ar.ak _ii!dtrm.üs v 
~<ılagetlerinin suçunu, kzzının 

sevgilisine yükletmiş! 

lıabası: masumiyeti fnllnkkuk cClen sev· 
C:ı'ftaki) Y1zısı 8 incidı 
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Tokyo: 7 "A.A.,, Domei ajansı bildiri

yor: 
Münferit bir tayyare hudut boyunu ta 

kip eden şimendifer hatbnda asker nakle 
den bir treni bombardıman etmişse de hi, 
bir hasar ika edememiştir. Memleketin 1( 
kilometre kadar içinde bulunan Kogi İs 
tasyonu da bombardıman edilmiştir. Uri 
Sovyet tayyaresi düsürülmüstür. Pi1otlaı: 
dan biri paraşütle aşağı inmiştir. 

Yüz kadar Sovyet tayyaresi dün saat 
15 ile 16 arasında Çang - Kufeng cephesi
ne beş yüzden fazla bomba atmışlardır. 

Domei ajansının bu cephedeki hususi 
muhabiri bu hadisenin "Uzak şarkta görü
len en büyük hava nümayişi,, olduğunu 
kaydeylemektedir. 

Dünkü 
muharebelerin 

tafs·ıatı 

l 
Yeni nizamname çıktı 

B ani 
larınız i 
şey 

' 
a 
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Tokyo, 7 (A.A.) - Japon harbıye 

nezareti tebliğ ediyor: Ç..ang-Kufcngin 
150 metre şarkında kfiin 52 rakımlı tepe. 
de gece cereyan eden muharebeden son. 
ra Japon ve Sovyct kuvvetleri şlmdi bir. 
birlerinden 150 metre mesafede ka~ı 
karşıya mevki almış bulunmaktadır. 
Şal-Sao-Pingde iki taraf m topçuları 

800 metre mesaf cden biribirinc ates et
mektedirler. Dün 40 ~i'J\')'Ct tayyaresi ta
rafından yapılan bombardımanı mütea
kip Sovyet kuwctleri saat 16,30 ile 21,30 
arasında ve 22,30 da Çangkuf engi bom. 
bardıman etmişler ve bundan sonra el 
bombalarile hücuma gcçmi~lerdir. Geri 
püskürtülen mulıacimler civarda tutun. 
ınağa muvaffak olmuşlardır. · 

~lYıırlb!ık ~cal~Dlfil ~©ır©ıl9>o $Sl~~lfilD~ır 
şıH<91<9Je'ltD® ©~~@JO©ıırn©I o ıro 0©.lCal~ 

Sovyet gazetelerinin neşriyatı 
Moskova, 7 (A.A.)' - Uzak §arktaki 

vaziyet Sovyct efkarı umumiyesinin bil. 
Dcvnmı 8 incide 

.................................................. ·-··· 
Dikkat! 

llubcr, yeni ne ri~ nt ıırbgranıı mu
cibince, gelecek ıı:ıznr "c müteakip 
pazar ı;Unlerl, olru;ruculnnııa 

. ~©>~ ln'ı<e\f<®~<§l~Hu. 
E iğ) ö ır ~caı lQ> o\Çal 
~ lnlDl}(~"'e;sn = 
1 \'CrCl'C'ldlr. Bcldcylni:ı:. i 
:·······························•7••········-··········= 

Fa bri kal ar yeni nizan1-
name u1ucibince çorapla
rın topuk, burun ve 
taban kısımiaıinı iki kat 
olarak in1ale ınecburdur 
İpek \'e suni ipek kadın çoraplan stan· 

dardı nizamname~nin bazı maddelerini 
değiştiren nizamname Devlet ŞClrasınca 
görülmüş ve Ve.killer heyeti tarafından 

tasvip olunarak 1 ağusto~ta Hesmi gaze. 
teylc n~redilmiştir . 

Nizamnamenin değiştirilen 11 inci 
madddne göre, çorapların topuk, burun 
ve taban kısımlarının takviye~ için bu 
kı ımların iki kat olarak imali mecburi. 
dir. 
~(atlardan biri ik11 telli merserize ipli. 

ği, dığeri de işlenilen tpekten yapılabi • 
leccği gibi her iki kat da ikişer telli mer
serize ip1iğinden yapılabilir. 
Yalnız tabii ipekle işlenen çoraplarda 

mer~rize ile tak\ iye edilecek lmım da 
tabii ipekten yapılabilir. 

Devnm1 R tnl'f<lc 

• 
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dladiselec,tiJdcter. 
Selanik muahe

desi qalnız 
Balkanlıların 

müşterek eseridir 
tazan: Nizamettin Nazıt 

Avrupa memleketlerinde, Köseiva
nofla Meta ksas tarafından imzalanan 
vesikanın mana ve kıymeti etrafında 

yapılan tefsirler, hala devam ediyor. 
Sellinik muahedesinden her memle· 
ketin kendisi veya bir kom~usu için, çı· 
kardığı dersler, bu muahedenin imza · 
undan evvelki ahval ile imzasından son
ra doğması melhm hava etrafında or
taya aWan teşhisler, hususi bir dik'kat
le mütaleaya değer. 

Fransa, dünyanın muhtelif mcmle -
ketlerinde, bu hadiseyi İngiliz diploma· 
sisinin mlizahereti ile Fransız diploma
ıisi tarafından elde edilmiş bir zafer 
suretinde aksettirmeğe savaşmıştir. 

Faraza, Macaristan matbuatı bu propa
gandayı bir hayli benimsemiş görünü
yor. Nemzeti Ujsak gibi katolik naıiri 
efkan gazeteler ve hatta yan resmi 
Pegter Llyd gibi ciddi gazeteler, Bal
kanlarda sulbü sağlamlaştıran bir ve· 
ıika olduğunu kabul ettikleri bu mua
bedenin gercfindcn, Balkan dııında'ki 
bazı büyük devletlere de mutlaka bir 
hisse ayırmak sevdasına tutulmuşlar
dır. 

Alman basınr tarafından ortaya attlan 

fikirde ise, Berlinin bu hadisede iki 
ehemmiyetli nokta sezdiğini izah edi
yor: 

1 - Bu anlaşma, Versay muahede
ıinden doğmuş olan dünya nizamına in· 
dirilmiı yeni bir darbedir. 

2 - Bulgaristan, bu neticeyi elde et· 
mek için en ufak bir fedakarlıkta bu
lunınamıştır • 

Alman gazeteleri, Selanik anlaşma· 
sının, sulbü Balkanlarda nihai surette 
perçimleyen bir vesika olduğunu in kira 
savaşmıyorlar. Fakat Bulgaristanın 

komşulariyle eyice kaynaşabilmesi için 
"daha bazı noktalar., m aydmlanması 
lazımgeldiğini söylemekten çekinmi· 
yorlar .. 

Neymiş bu ''bazı noktalar,,?. 
Hepsi belli değil .. Alman gazetelerin

de bunlar açıkça 11ralanmıyor. Yalnız 

ıu bir tanesi söylenebiliyor: 

"Bulgaristanın Egede bir mahreç 
bulması.,. 

Alman gazetelerinin, Şarki Avrupaya 
ait her hadiseyi iyice tahkik ve tahlil 
edememek gibi müzmin bir meslek ha
tasına müptela oldukları malUmumuz 
olmasa bu iddia üzerinde fazla dunna
ğa llizum görilrdük. Fakat onlar bizi 
o kadar tanımazlar ve Balkanlarda e
sen yeni havanın o derece &afilidirler 
ki beyhude bir zahmetten çekinmeyi 
doğr~ buluyoruz. Bununla beraber, 
"AngrH,, gazetesinin meseleden istih
raç ettiği şu makul neticeyi buraya kay
detmenıek hakaızlık olur. Doktor Gö
belsin gazetesi diyor ki: 

"Balkan meselelerinden çıkan harbin 
Uzerinde 24 yıl geçmiı bulunuycr.. U· 
mumi harp ilanının yeni bir yıl dönü
müne tesadüf eden günlerde, bir za
manlar dünyaya harp vesileleri hazırla
yan Balkanlar bize çok güzel bir ders 
veriyorlar. Balkanlılar bize öğretiyor • 
lar ki galiplerle mağlQplar arasında 

müsavi haklar temin edecek bir itilafa 
sulh yollariyle ulaşmak mümkündür. 

Lokal Anzeiger de, Bulgaristanın 

bu anla§ma için en ufak bir fedakarlık
ta bulunmamıı olduğunu ıu cümlelerle 
tekrarlıyor: 

"Bu muahede ile dünya, mağrur mil· 

ateş edilir! 
'' lçDınde 115 bDın sürgün bulunan kampan 

ettrafaıriHdJa, e!ektrak ceryanı taşıyanı cfln&tenDD 
teODeırue saııraUmış üç soıra <dlıvaır vaırdoır 

Bugün Avusturya. 
da, Alman hükume 
tinin tevkif etuği 

kimselerin bir çoğu 
Dahav tecrit kam 
pına sevkedilmiş bu 
lunuyor. Evvelce Al 
manyada nazi ida
resine muhalif ha. 
reketlerinden dola
yı tevkif edilerek bu 
raya gönderilen • 
Jerin adedi 15 ljjn 

kadardır. 
Dahav kampına sev 
kedilen eski A \'US • 

turya ricali arasın -
da Viyana valisi 
Smit, ba~vekAlet si. 
yasf müdürü Hom. 
kostel, propaganda 
nazın albay Adam, 
nazırlardan Lud
vig, vatanperver • 

ler cephesi hücum 
kıtalan sefi yQzba
§1 Aleksandr. eski 
polis müst$f'ı Şku 
bel ve Avusturya • 
nın eski Pari s elçi!f 
vardır. 

Avusturyarun eski Tecrit kamfmıda bil 
hanedan ailesine lımanlmılpn: Eski 
mensup kimseler - Viyana valisi 
den de Saray Bos - Şmiı 

na faciasının kahramanı "·eliaht Franı 

Fernandın iki oğlu Hohenberg dükalan 
bu kampta bulunmaktadır. 

Dahav Almanyada, Münihten on sekiz 

kilometre uzakta bataklık ve ziraatte kul 
Jarulnuyan boş bir arazide, ufak bir 

kasabadır. Tecrit kampı da kasabanın 

'ki, üç kilometre ötesindedir. Dahav 
dan Amper ismindeki küçük nehir geçer. 

Bugün kampın bulunduğu yer umumi 

harp sonuna kadar buyük bir silAh fab
rikası idi. Fabrika faaliyetini 1918 de 

!etlerin ilelebed zincire vurulmalanna 
imkan bulunamıyacağını bir daha anla
mıştır. Nöyyi muahedesinin haysiyet 
kırıcı maddeleri, Bulgaristan tarafın -
dan en ufak bir taviz verilmeksizin or
tadan kalkmıştır. 

tatil etmiş \'e binalar uzun müddet bo~ 
kalmıştı. llk defa olarak es.ki fabrika 
1933 de akla gelmiş ve na.ti hükfuneti o. 
ra ·ım. muhaliflerini sürecek bir yer ha
line getirmiştir. 

Kasabadan tecrit kampına geniş bir 
yoldan gidilir. Bütün yol boyunca büyük 
levhalar vardır ve üzerinde: "DaJıav tec. 
1il kampı. - Öliim tclılikosi - siial sor· 
nıadan ateş edıliı ... kelimeleri yazılıdır. 

Bu suretle, oraya her istiyenin gitmesine 
imkan yoktur. Bu yoldan ancak nezaret 
altında bulunan rnevkuflar geçebilir. 

Kamp evvela yedi bin kışı alacak ~
kilde bulunuyordu. Geçen sene }'eni kısım 
lar ilave edilerek büyütülmüştür. Bugün 
orada, hizmet gören hademe ve memur
larla beraber, 20 bin kiş; yaşamaktadır. 

Almanyadaki diğer iki tecrit kampı: 
' Oranienburg ile Lıhterfelde kampları Da. 

hav kampının şubesi sayılmaktadır. Bu 
tıç tecrit kampının umumi müdürü Ayke 
Dahavda bulunur. 

Dahav kampı bir şehri andırır. I,inde 
pazarı vardır. satışları, orada yaşıyanla
rn teŞkil etlikleri kooperatifler yapar. 
~tevkuflar, kampın hudutları içinde ser
~sttirler; yalnız, bir kışla hayatı yaşar
tıu. 

Tecrit kampının ortasında barakalar 
· vardır. Burada sürgün mahpu~lar yatar 

kalkar. Oldukça yüksek mevkili siyasi 
kimselere hususi daireler aynlmı~tır. 

Kı~lanın me>·damnda ve yolların kö. 
~ .. leriııde heykeller vardır. Bu""ı ... , .•J 
uanyarun m.ıttı kahraman saydığı kimse.. 
ı~rdir. Mesela Rür'de birkaç Fransız as
kerini öldünnüş olan Şageter bunlar ara. 
sındadır. Büyük meydanda da Hitlerin 
Pir heykeli vardır. 

Kampın ne.511yat yapan bir radyo istas 
yonu da vardır. Buradan bütün Alman· 
yaya neşriyatta bulunulur. Mahpuslann 
dinlemesi için de ayrıca radyo tertibatı 

vardır. 

Dahav tecrit kampının etrafı evvel~ 
yüksek bir dıvarla çevrilidir. Bunun üze. 

rinde kutcler vaıdır ve oralara rnakınelı 
tüfekler ve projektbtler yerleştirilmıştir. 
Duvarın üzerine de üç sıra dikenli tel sa
rılmı~ ve tellere elektrık cereyanı \'eril. 
mi~tir. Bu ilk dıvardır, bunun ıçinde ay· 
ni şekilde tekrar ikı dı\'ar \'ardır. Üçün. 
CÜ drvarm dibinde de daırna nöbetçi bek 
ler. 
Kampın aynca bir istasyonu vardır ve 

mevkuflar ekseriya tçerı buradan alınır. 
Yalnız, Münih tarafından getirilenlerdi
ğer yoldan gelir. 
Dahav kampı ile Münib arasında telefon 
~ıattı olduğu gibi, ayrıca yeraltından bir 
de hususi zil tertibatı vardı. Kampta bir 
mevkufun eksik olduğu görülür veya kaç 
tığı anlaşılırsa derhal bu zil taaliyete gc. 
Çt>r ve kamptaki nöbetçilere olduğu gibi 
Münihteki nazi polis amirlerine de işaret 
verilmiş olur. Bunun üzerine, Münihle 
Dahav arasındaki bütün yollar kapatılır 
ve sıkı mzıbat tedbirleri alınr. 

Kampta mevkuflar sabaltleyin saat 
beşte kalkarlar. Kahvaltı olarak onlara 
kahve ile ekmek verilir. Uç günde bir de 
kahvaltıda biraz margarin yağı vardır .• 

Mevkuflar kahvaltıdan sonra nazi marş 
lan söyliyerek çalışmaya giderler. Mar~ 
söylemek herkes için mecburidir. Oğle 
ve ak~am yemeklerinde de mevkufların 

hiç konuşmamaları esastır. Bu zaman 
radyolar nutuk ve askeri marş neşreder. 
Kampta mevkufların bir kısmı civC1;rda

ki bata15lıklan kurntmakta, bir kısmı a
tölvelerrtp st~kf'I P.1hi-4ıli "'" rfilfPr iliiifor. 
ma aksamı imalinde kullanJlır. Dahav 
civarında ekseriya ordu mane\Ta yaptı. 
ğı için, arazinin bu işe müsait bir hale 
sokulmasında da tecrit kampı mevkuf -
ları hizmet görOr. 

Dahav tecrit kampında bulunan Yahu
diler diğerlerinden daha fena şerait al
tında bulunur. 
Mevkufların saçları makine ile kesil

miştir ve arkalarına kurşuni, uzun bir 
gömlek verilir. Gömleğin üzerinde yu.. 
kardan aşağı üç kalın kırmızı çizgi var. 

dır .• 

Taviz... r't 
İşte Balkanları saran ve mucizeler 

yaratan yeni havanın garpta, hata ne 1 
büyük meçhul olduğunu izah eden bir 
kelime .... 

Barkanlarda sulhün devamlı hamle
ler yapabilmesi biraz da bu kelimenin 
Balkan milletlerine nit lügatlerden ıi-

linmi§ olmasından ileri gelmektedir. 

Balkanlılar ne ' 'taviz,, ararlar, ne 
"taviz,. verirler. Balkanlılar, miUetlerin 
haklı oldukları inki§aflara engel olan 

§eyleri bitaraf ve diğerkam bir gözle 
tetkik etmek ve her türlü ferdi menfaat 
endiıelerinden azade diğerkam karar
lar verebilmek gibi insani bir hünere 
alışmışlardır. 

Bulgaristan, Balkan paktı devletleri
ne bir taviz vermemiştir. Acaba istiyen 
olmuş mu ki. .. 

Balkanlılar, biribirlerine dostturlar. 
Balkanlarda bir milletin kuvvetlenmesi 

siyasi müvazcneyei onun şahsi murad
ları lehine değiştiremez. Balkanlarda 
bir milletin zengin olması, diğerlerinin 

ekonomik bilançosunda zarar kaydet -
tirmez. Balkanlar, kaynaşmışlardır, a· 

ııllanna rücu etmiglerdir. Hem bir daha 
birlbirlerinden ayrılmamak üzere. 

Balkan palttt, Balkan milletlerinin 

/ngiliz kralı bir aylık tatil devre.sine girmiştir. Bu arada deniz şelıirlerini vt 
kampları zıyaret etmektedir. Geçen gütı, Savtvold kampını gezmiş tte oradaki 
gençler arasında uzun mıUdet kalmıştır. Resimde, kayıkla gezerken gôrıllüyor, 

emniyet ve refahını kafildir. Bulgaris
uın hakta girmediği günler de, silihsız 
ve kuvvetsiz olduğu günler de, hatta 
bazı komşulariyle şekerrenk bir politika 
sı olduğu günler de. komşuları tarafın
dan silahlı tecavüze veya silaha daya -
nan bir tazyike maruz kalmamıştır. 

Balkan paktındaki yeri her zaman a· 
çık olan bu doıt devlet, pa'kta girme~ 
bile paktın insani dikkatlerinden mah

rum kalamaz, 

Sclanik muahedesi şu veya bu "Bal 
kan dı§t,, devleti daha hususi bir tarzda 
memnun etmig olabilir. Faraza parasını 
Sofyaya plasa eden bir Fransaya daha 
fazla emniyet vermit bulunabilir. Fa
kat bu muahede asli bir batlca diplo· 
masinin çocuğu değildir. Balkanhlann 
müıterek zekasının eseri ve insanoğlu 

insan Balkanlıların çocuğudur. 
~izameddin NAZiF 
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Türk kalp ve ~ Isı1 
birleştiren sevgı, b0~1!o,: 
A mrnr m.11.\' l'AUIAN IJ • " 

sıını11'11 1 4ıo 
"Her Türkün en tabii, en hhal I' ~· 

,udur: Atalilrkü daima tanı ı;ıdıı g6ı11' !?' 
bilmek, uzun seneler başımız jlerl gt, ~ 

Ru dilek yalnız seYgimizde~ }1esıııı<1 • 

yur. Kendi kcnrlinl düşünme 'ıAbıJllıı1 
mnk millcllerln hnkkıdır. 1nk~rrııt~• ııı 
mnmlamnk, gltti~imiz yolu 110 ruııı•~ 
birliğimili en sıkı manada ~h~ıyo~ 
ruhlarımız onun YarlıEtına 1~ ..,1111 ı'f 

ıürkll '" yor, mllll şuurumuz At:ı ,,.nr· . d 
~ın en müh im bir parçası sııl gc\ır 

Türk milletinin son zam:ınl:ı\ d 
üzüntülerin manasını ka\"rıın~u 

1

dıl' 
llği ni duymak istersek, billiln d rın'ııı1' 
rJ gözümüzün önünde canlan 1 

ıımdır. ıurı.uıı ~ 1 
Her Türk \":ıtnndaşının Atn s:ıc ~ır 

ti hakkında tok meraklı ve h
95 

bil•' 
(katle t' neye mahsus sevgi ve şc brtıi JI 

titremesinin ve üzfilmesin~n sec:ııılı l>l 
Sebebi şu: Ala türkü daıına d l! rıf. 

nerji kaynağı halinde ararnı~;"rc~ııı 
alıştık. Nekahnt ve istirahat ıerıılı te1 
zaması bize tabii gelmedi. r. .;e ~eti 
bulunan bir anne nasıl uzülil~ıı1'· fi 
yerse biz de öyle üzüntüler ç 11~1 ıl 
met, bil iten neşri ~urctile orta ·c ıırV 
latmadı, çünkü bir istlrahııt ' etf 
devresinin hüllen neşrini ıcaP 
bir vaziyeti yoktu. 111 ııı 

~ckahal ''e lslirohııt devre.~l~nrı.Jll 
sının başlıca sebebi ise, ~tıl te cı 
JJııtay buhranı sırıısındıı serıı11;riııe '...., 
sıdır, O sırada lı;llrnhat de bir ~ıl'· .. 
vermemek llızımdı, fakat hiç ·şe. f.1 
şahsi sihholine alt hiçbir erıdı 1 0! 

kün bu seyah:ıte çıkmasına ~~~ır d 
mı$lır. Atatürk, en mühirtı f1'1

1 tııı' 
nın haUedllcccnı '\'erlere :rııru~r dıı<' 
istemiş, ileri slpcrİcrdc milli b• ıc tı 
dövüşen bir askerin atııgarıh~ı ~ 
sahne.sinin ynkıııınn koşruuştur· 

1111 
et 

htirah:ıl ve nekııb:ıt dc,·rc~ şü~or ~I 
le uzıımış olmakla beraber ço ıfe'°'ııı 
sıhhat haline do#ru lnkiştıfd rl' 
mişlir. .1 ft Jı! 

Atatürk sihl coşkun bir erıerı n ııne 
ket kayn~ğı için kısa bir ıarrı~ b0>-0~.f 
s!hht ka~·ıllar altında hulu~ın11

1tııı• ft j fedakArlıklır. Riitiin nılllct~ıt .11

1 
Jlfs!e1 

pf •ı· JrG!'di Orerlndo titr.ndrıtırı r· 
DO"'""""''"•••• . · • ··"~ı 

Kokain, mukaddes toP 
H ASAN KUAIÇAYI ya:ruor: -

b•Jı' 
"Fransız gazeteleri Brookb'l'I ıcııc'•' 

~ısının, Tevrat içinde kokal~ıdtııııl ~f 
ellilti için, Parisle tevkif ed b•"' 
dılar. Polis kendisine sorunca. 
şı kaçakçılığı inkllr etmi~: hrl ~e~ 

- Bu kokain değil, Şerıa ne ıcur· 
dan toplanmış mukaddes to.P~l" ~~~ 
dan alacaAım para ile Filfstın htıı ~ '/ 
tııarruılarına uğrıyan kara b9 1 .,ıı•' 
terin çocuklarına yardımda bU ,ıJ 
dcmı,. . ırıdeP 0 

Fakat hahambaşı Tevrat ı.~ JıO~I $ 
şeyin mukaddes toprak deA1 •1urd0~ 
du#tJnu flirar etseydi ne ~rııııd' t' 
hahambaşı Hazreti Musanın :ır· )lıJ~J 
k6mt neşre memur bir adaıtl Al bl~ 
gamberin tfcarcllnf yasak etti dtPO~ 
yecekler aruında be kokalıt fçfll rı 
madde mevcut değllr!ir. onun f. 
ba,ı: bil' ııl 

- Yahudiler sadece ıocear dfııt ~ 
Ur. Ben de bu tilcear mıııetf~c•re' t 
rfnrfen biriyim. Bunun iç.in )_,,-1' 
lirim. Bizim peygamberirunfı ı)"'rııııl" 
diği için de lcoknln ticareti yaP G'! 

Diyebilirdi .. ) ~ 

Çocuk mesele~!ıaıı1:· 
N ADIR NADi evvelki giitı ,,O '41 

lanJrda vali Ostündağıfl dl'. 
halrrlalarak diyor ki: ııeri dt ı> 

"İstanbul kendisi gibi eter oıııııı 4 
nık ,·e kar;şık bir şehirdir· csıO~ 
herkesi ıatm in edem (yor di)'e ııe 1~/1 

kızmak haksızlık olur. Faluıtf doıdıl 
ki şehrin dertleri de clldter #, 
knctıır çok ve çeşitlidir. • • ııı d ~ ~ 
Meselll flkmektep çocukları !J1f 11 ~ 
ken, henüz mektebe glderni:re:ı ed'".ıtl' 
şındakf yavruları nasıl ihrtl Jı .r .ıf, 
İstanbulda böyle binlerce kÜ~1rıı•0;i,,ı 
anaları veya babaları işte çıı ıcc•ııı• ~O":ı 
seslzlik yüzünden sııbahtandıı '5nrO~ıv · e J,ıı sokaklarda toz toprak fçın ıktııfP f'. 
ı, kanunu, muay)·en bir rn eıer' .J• 
kadın işçi kullanan mnesse~oıııor;~ 
bakımı mecburiyetini de )(11' 5111~ 
kat tsıonbul daha ziyade kOC ııııl•" ~ 
rldir. Teker teker bakımsız rıııı'" ti;~ 
lar b!r araya geldi mi sokak1~0., tıl f'Ji 

racak kadar kalnbolık ölr ye ırıae""•~ 
Jedlyenln de çocuk bahçeler )'fl:w• ti', 
lerden, hamamlardan rnada 'ss ç11• 
rı, çocuk yuvaları olmalı, anaat 
eulı:larla orada akşama kad 
hakıeılan bulunmalıdır. 



! ACUSTOS - 1938 

~ claü: 
"f Qlnzzlık :e 

.;aadet 
~ !Rç-01\ . 
'iiiİI Yar hek~ler, şairler: "bahtl-
'tı,.daııııcı oltnak ısterseniz ~an, şöhret 
~-- an Vazg . 
~ YlflYtn , eçın, admızı duyurma-
llt!aıın aııl '' derler. Bu, h;ç şüphesiz, 
)QrCUıııuıc • kanaatleri değil, ancak bir 
hır u.._ anının söyletti"'" b"" ·· ıu it, ~dfir ş ol uzun , acı 

btr it~ anssız, §<Shretsiz bir hayat-
11 ... _. vııeye k 
~~ta çe illp sessiz sedasız ya-

lı-ter· :adet olamıyacağını pek ala 
"er.... ' aha doö-·s ö 1 b' .. . 1 -~eğı c•" u y e ır omrun 
~el'f h rahata, htızzaf saadet diyebi-

ta1c or görU e ltad rler ve bunda da yerden 
~ .•r hakları vardır. 

•e • löhret 
ll>."ea1zıe dtı~ •evdasına, halini a§mak 
""( tl.L '"9tneden ("yUkselmeden de-
ltıı~ d - " ~ 'ııı vel'di ogru olur) bir köşede, Al-
'ii ht~bir b &e kanaat eden adam bel. 
~ lcfııı ve :t~ahUık hissetmez, gUnlcrin! 

t o, ıırf : b huzuru içinde geçirir; fa-
4.~ ite endini dUşUnen blr adamdır. 
o Ilı lldtrıı b ğ 
0 Ute?azı d e ennıf§ insan odur. Ah: 

tltı~ k entıcn kimselerin gururu "il endtnı ' 
._ tlıturı... ea~hyan, kendini kıska-
~! ettı ÜstUnlUğünü herkeslere 

~ lrdan ::k isU,:.en, etrafına daima 
l'eıı hı· an, ögilnmeği ve öğUlmeğl 

11.... ~aıun 
~a bir h iUrunı, onlannınkinln ya-

ıııe ka iç kalır. "Ben, dUnynnın nla
't11..ı._ Pılnıazn . 
tı;lllilğe d • bahtiyar olmak i~in 
f Ctııı ~·otı; e, herkesin itibarına da ih-
ellılıft d ~tur,. diyen adam kendini be· 

' egud· bıı 1r? 001 ır de kim kendini beğen. 
1\ t ıı ie ve ar;' halinde didinen, uğraean 
~ llıaıııara iklr adamlarına, bUttin kah-

~~ llıt:dur~&.tşı bir giilUmseme, bir alay 
ti Calı; eeyın insan oğlu için başlıca ara
bıı l'tııeıt Oldu· bu hayatı rahat rahat ge
...._ ba1t11ı;at guna karar vennl§lerdir ve 
''Ilı "" e ernıe i 
' I'\!( it b m ş olanlara, koltukla-

1-r. e. artan bir merhametle ba· 
t\'et 

~ cı 'bir k 
'lere Pla nınunda, bu yetişemedikle-
~ 1't (~ demekten ibarettir; ben 
~ taı'. 111,,:ı_tznıyonım. Onlar kalpleri 
bı tile~ l' rdır. Fakat gerçe~ten hiç 
~e eli.ııı :CtlJrnemek l"IW.rnp.rı:ıfır hir. 

alttı 111ıa ~a "~- -.ı hep.sının de pts 

11 lar <la llıbnıyetıe kanaat getirmiş 
'!ıli!d• Val'd 

de 'fi ita ır ve bunlar hiç de :r:an. 
~~t .aalan dar az değildir. "Her gönUI

'-ııa' il~·ıe ,:atar,, sözUne pek inan-
~'ataı. nuııer vardır ki hlı-bir as-

"lL ıı; Olztı .. 
..._ "thli~· anıakla iftihar ederler. 
~ l ar ol 
'O~rı ltal'tıı ~ak için ihtirassız, sevda-

"'lle ,, dıyen h . 
~ı._ ba1trıı akimlerln, §airlerin 
"1- kel'ld!Je aYtn. Hakiki kanaatleri bu 
~~ 'dların1 r~ fJÖhret, şan peşinden ko
~ı ... " lllr:ı·dı, er tarafa duyurrnağa çalı-
"'' · belk' · ~ · ltUrt ı ıçlerinde: "Neyle. 
~ d Ulaına 

"-"' lyen1 ı:n tab'-ı hevesnakim-
"e~ er bul 

tiııı İab•.1 unur; fakat bizim içln 
tııııı labalckuJı: hevesnakimizin istedikle. 

'Ilı tJııde h' . ettlnnek değil midir? 
baı. 1Çbır h 

ı~ "tiYa eves duymamış insa-
... "a • Olab'I t, rı, ce 1 nıe.sine imkan yoktur. 

~ .. ~·ar llllyet h • 
."'il ltııxtıı alınd6 yaşamak üze-
~ ~ 1 bir h • ~ eaad ayvan oldugundan. o· 
k Clııııı~sı et de, felaket de ıı.ncak 
l .,~~·e e teın t 
~ Çe1tı . as an çıkabilir. Bir 

1ıe lıp kl 
~ ~ tı, ltiztı nıseden hiçbir §l"!Y bek-
~1"ııcıı111 iç~: için çahşmağı da, klmııe't L ltendı' Çahşnıasını da istemiven 
Q Qu· rıe k" J • 

' il-, ile d arı gelen adam ne saa. 
~~l-1 dııe11 b· e felAket. Onun i,.in ha·vat 

'ı di.r ır ÖIU .. J • 

· nıden başka bir şey 

NurulUıh ATAÇ 

tı~~t\'tiıı , l' eş eş kür 
~ e d nrıecı~ 
~e llçar Ole! mln gaibi münasebe-

t~,ı. lli aJ:ı. ı. uğuın sonsuz elemime "Ok 
""b -aıa. "' ~,, . UlUJta rıyle teselli vermek lüt-

'ııı ' rkad n rnuhterenı müesseselere 
1!ııı '~ B§iarnn Ilı en teesauril a ayrı ayn şükranla 
'tt ~ ltınn nı mani oluyor Haya
lıl~ıı 'dt'llrı euı hatırası olacak ~u vük-
te et aalıkt -

Ilı g "'e IU1t an ınUtevellit derin 
~~tenıı~nlarınıın lblağına muhte

n tavassutunu dilerim. 
Ramlt F.scnl~ 

~ ~ 
ı.? laııbııı ~ 8y1 p 
l 1ae 1Uıaı1.t . . 
~'-b .. _ tatih gijnırUğUne mlibrez 

~' \ı~eaı :~l 489
5 numaralı ithalat 

~ttıa"~inoan erı fatura, §ehadetna
~ ~l •ureue e. birlikte kaybedi l miştir. 

n~llıU rı alınacağından zayi ev
cllllad ~ 1 

I[ ıgı lan olunur. 
OhllıtyonMı Ali Ör.yürek 

. ··-

• Dün saat 12 de başlayan ve salanak halinde bir saat sı"lren yağmur. şeTırin 

alçak mıntakalarını suların basmasına sebcb o!muşlttr. Bu arada Aksarayda Sc· 
limpaşa sokağında da bir ev sellerin hii cumıma uğramış, alt katta toplanan sıı.. 

/ar ancak itfaiye tarafından boşaltılabil miştir 

• Kasımpaşa çocuk esirgeme kurumu, 125 Jnkir çocu'ğu sumıcl dtirmiştir. 
Resimde çocuklardan bir grup ve siimzc ti yapan siimzelçi Mustafa Remzi görül. 
mcktcdir. ' 
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~------------------------------------.....;.--------~-· Yeni valide 

hanı 
Arsu gelecek hafta 
uçılmağa başlanıyor 

Vakı.flar idaresi, Eminönünde beledi • 
yece istimlak edilerek yıkılmış bulunan 
Valde hanının yerine ,.e yine bu ismi ta. 
eımak O.zere Ycnipostahanc karşısında 

Şehinşah Rlza Pehlevi caddesi Uzcrinde 
yaptıracağı yeni han için arsayı ~çma i
şine hafta başında ba5lıyacaktır. 

Esasen vakıflar idaresine ait olan ha
nın kurulacağı bUyUk arsada ı;:imdl bazı 
dükkii.nlar, barakalar ve tek katlı bina

lar \'ardır. Vakıflar idaresi buralann ki
racılarına bulundukları yerleri tahliye 
lı;in hafta sonuna kadar mühlet vermiıı
tiı. Tahliye işi tamamianınca esasen çer
den çöpten olan bu binalar yıkrlacak ve 
Valdo hanının inı:asına baıılanacnktır. 

- -·---- --
dolay1s1yle belediyenin evkafa verdiı;i 

180.000 lira sarfedilecektlr. Fakat va
kıflar idaresi yeni hanın mevki itibarile 
Eminönündcn çok fnrkh olması dolayı. 
siyle hiçbir zaman eski Valde hanının ge 
lirini gctirmfyeceğlni gayet iyi bilmek
tedir. 

-o-

Ziraat f şcisinin 
sıhhati 

Ziraat vekCıleti, bir taraftan yeni zira. 
at programımızın esaslarını hazırlamak
tayken, diğer taraftan da çiftçinin sıhhi 

durumunu tanzim işini de yakinen ele al 

mış bulunmaktadır. Malümdur ki deniz 
işçileriyle toprak işçileri şimdilik iş ka
nununun şümulü haricinde bulunmakta-

dır. Bunlar için de en yakın bir zamanda 
birer kanun projesi hazırlanacaktır. Ta
bii o meyanda mevcut iş kanununda ol
duğu gibi toprak i!lçilcrinin sıhhi duru -

munu koruyacak hususlar da tahtı temi
ne alınacaktır. Türk çiftçisinin, bilhassa 
zirai işler dolayısiyle sıhhatinin hnlel
dar olmamasına ehemmiyet verilmekte. 
dir. 

Bu vadide, elde mevcut kanunların 

ortaya koyduğu hükümler de vardır. 

Bunlar bUyük bir itina ile tatbik edile
cektir. Mesela, bazı mıntakalarda çeltik 
ziranti işçilerinin barınması için yapılmı

yan tel kafesli e\'ler, cibinlikler, kinin 
tevziatı gibi hususların yerine getiril • 
me:ıine ehemmiyet \"PrllPcektir. Çünkil 
çeltik ziraati kanunu €.'sn.sen bu hüküm. 
lcri koymuştur. 
Diğer zirai şubelerin de böyle sıhhate 

zarar verecek kı.srmlarının izalesi esb:ı

bı hazırlanacaktır. 

Altın ziynet eşyası 

satılamıvacak damgasız 
• 

Alınıp satılacak altın ziynet eşyası üç 
ayar üzerinden tasnife tabi tutulacak 

Altın mUzeyyenat alım ve sattmmda 
halkın aldatılma.sının önUne geçmek i. 
çin piyasada satılan bütün altın ziynet 
eşyasının darphanecc ayarlanarak dam
galanması hakkında takarrür eden esas
ların tatbikına geçilmesi için hazırlık -
lar yapılmaktadır. 

Bu çok mühim iş hakkında elde ettiği· 
mit mallımnla nazaran Türkiye dahilin
de alınıp sntılacak altın ziynet e§yası Uç 
ti.yar Uz:erlne tasnife tlıbi tutulacaktır. 
Bunlar 14, 18, ve 21 ayarlar olacaktır. 

Bugün piyasada yarım ayarlık altın ka
rışık milzeyyenat dahi \'anlır. ötedenbe 
rl kuyumculuk i~lcrinc hakim olagc>lml§ 
"-C- -· .. ıf yurddaşlar halkı daha iyi alda
tabilmek için ayar ışını bır .sır l.aline 
sokmayı rnUnnsib görmüş ve bunda mu -
vaffak olmuşlardır. Mesleki bir sır ad. 
dedilen ayarı hiçbir kuyumcu müşterisi-

ne doğru olarak söylemcmeğl bir sanat 
icabı addetmiııtlr. Son yıllara kadar bu 
şekilde gelen vo elii.n yilrlitülmek iste
nen bu an'ane ile halk mütemadiyen so. 
yutmuştur. 

Ötcdenbcri altın müzeyyenat alını ve 
satımını devletin murakabesi altında tu
tan memleketlerde bu iııe büyük bir 
dikkat gösterilmektedir. Meseıa. Fran
sa dahilinde 18 ayardan, $pvyet Rusyada 
16 ayardan aşağı altın mUzeyyonat alı
nıp s tılamamaktadır. Fakat Fransada 
harice saWmak üzere istenilen ayarda 
altın ve ziynet eııyası yapılmaktadır. 

Yeni 5cklin tatbikına gcçilinc~ darp
hane yeni yapılan blitiln.Jd_.m.fil_"'ıı._"MllN' 
ayarlayıp oamgamyncatt ve halkın ku-
yumculara sattığı ziynet eşyası da ayar 
muayenesine sevkedilmeden satışa çr • 
karılamıyacaklır. 

Karadeniz vapurile 
yaş meyvelerimiz 

harice sevkedilecek 
tadllAt yapıldı, soğuk bava Vapurda 

tesisatı vilcude getirildi 
lktısat vekaleti bu sene yaş meyva I 

ve sebzelerlmizin harice ve bilhassa Av 
rupa memleketlerine ihracını arttırmak 
için mühim tedbirler almaktadır .Bunla
rın başında, bu maddelerin ihracatında 

kal'§ılaşılan nakliye mUşklilatının önüne 
geçilmesi yolunda atılan adımlar gel • 
mektedir. MnlUm olduğu üzere geçen 
ve daha -evvelki seneler ecnebi vapur a-. 
ccntalarının ynş nıeyva ve sebzelcrimiz-

göre vapur bu ayın sonunda btitün tesi
satı ikmal edilmiş olarak tamirden !:lka
cak ve öbür ay içinde de yaıı sebze ve 
meyvalarımız:ı yükliyerek ecnebi liman
larına seferler yapacaktır. 

Vapurda soğuk hava tertibatı yapıl -
maktadır. Vekaletin bu tedbirinden son
ra bu maddele~ Uzcrindckl ihracatımı. 
zın çok artacağı ve bazı memleketlerde 
henilz tanınmamış olıın nefis meyvaları
mızın, mesela kavun, karpuz ve UzUmle
rimlzin çok rağoet bulacağı muhakkak 

den fazla navlun ücreti almaları yilzün. 
den bu maddeler üzerindeki ihracatımı

zı sekteye uğratıyor ve Avrupa piya.sa
lannda komşu memleket mallariyle dahi 
rekabet edemiyorduk. İşte bu mühim 
mahzuru gözönUnde tutan vekfılet mah
sullerimizin yerli vapurlarla nakline da
ir mUhim bir karar vernıi5tir. İlk olarak 
Kasımpaşa havuzlarında tamirde bulu • 
nan denizyollarının Karadeniz vapurun -
da. bu iş için lfızımgelcn dc>ğlşiklik ve te. 
sisat yapılm:ıktadır. Verilen malümata 

• görülecektir. Çünkü bu gün başka mem
leketlerden A vrupaya gönderilen ve ka
lite itibariyle bizimkilerden çok aşağı o
lan yaş meyva ve sebzeler çok rağbet 
görmektedir. Diğer taraftan bu vaziyet 
karşısında bu maddeler Uezrindo piyasa
da canlı hareketler başlıya.cağı ve nyni 
zamanda mlistahsflin de bir getir yolu 
bulmuş olacağı tahmin edilmektedir. 

Ton'lton aımcaı
ını o ın sevgnoısnne 

lhle ©I nvesn 

Sofra1ık ü1iim ihracı 
Oz:üm kurumu tarafından geçen sene 

sofralık Uzüm ihracı için yapılan tecrU
yapılan tecrübelerden sonra bu sene fi
belerden sonra bu sene hazırlanan pro-

• 

lzmir yolcular ına 
tenzilat 

Deniz yolları vapur
larında ne zaman 

yapılıyor 
Dcnizb:ınk Dcnizyolları idaresi lz:miı 

fuarını ziyaret edecekler için kabul et
tiği yilzde elli tenzilatı bu ayın onundan 
itibaren tatbik edecektir. Bu rıekllde fu
ara l§tirak odlp de pavyonlarını ewel
den düzeltmek mecburiyetinde bulunan
lar şimdiden gitmek mecburiyetinde bu
lunduklanndan tenzilattan istifade ede -
memektedirler. Bunun için ticaret oda
sı Dcnizyolları idaresine mUracaatla bu 
clhctin tashihini fstcmfşUr. Fakat De
nlzbank, karar \•erilmi§ olduğundan buna 
red cembı vermiştir. 

-0--

Adllyentn faallyetlıı e 
dair çıkarılacak 

kitaplar 
Adliye vekaleti son iki yılda cumhuri

yet adliyesinin faaliyetini cetvel ve 
grafiklerle ortaya koymağa karar ver
mi§tfr. Gerek adliye vekaleti merkez ve 
dairelerince yapılan işler, grekse tem
yiz mahkemesi dairelerinin, btltün mah
kemelerin, icra dairelerinin adlt ub 1.ş. 

!erinin iş ve dava mahiyetlerini topla -
mak ilzere bu maksatla iki kitab neşre. 
dilE.'cektir. 

Bu iki kitaba cumhuriyet devri adli
yesiyle saltanat devri adliyesinin iş hac
mini gösteren grafikler de eklenecektir. 

gramın tatbikına geçilmektedir. 
ÜzUm kurumu, ihraç işine başlamaz • 

dan evvel sofralık üzümlerin mübayaa 
mıntakalan, ambaliıj yerleri, ambalaj 
şekilleri ve soğuk hava tertibatlı vesait 
ten istifade şekillerini tetkik etmiş ve 
buna gör:e program hazırlamıştır. 

Sofralık üzüm milbayaa mmtakaları 
lintana ynkm ve nakli kolay olan yerler
den seçilmiş bulunmaktadır. Bu yerler 
§uralnrıdır: İzmir ve civarı turfanda 
mmtakalan, Bolçovn ve Narlıdere ile 
Bornova, Buca ve Karşıyaka, Urla ka
zası, Manisa kazası ve Manisanm Düve
lekköyil. Fakat bu köyiln UzUmlcri sı • 
caktan ynndığından mUbayansından sar -
fmazar edilmiş ve bunun yerine Kırka
ğaçtan sofralık çeşidi alınmıştır. 

Çekirdeksiz UzUmlerin lzmir 5chri ci
varından, rezakilerin Urla ve Karabu • 
run ka-rolanndan mUbayansı münasib gö
rfılmüştür. Bu rnmtakaların normal istih
sal tarihleri bu ay başından itibaren baş
lamış olmaktadır. Bunun için ihraç işi

ne ait bütün hazırlıklar ikmal edilmiş -
tir. 

Üzilm kurumu bundan maada Berga
ma ve Ayvalık havalisinin Kozak yayla
sı tizUmlerindcn de bir miktar ihraca ka. 
rar vermiştir. UzUm kurumunun bağlar-

da. mübayaa etliği sofralık UzUmlerln mik 
tarı bir milyon kiloyu bulmaktadır. Bu
nun bu sene 421,600 kilosunun lngflte
reye, 76,500 kilosunun da Almanyaya 
ihracı için şimdiden anlaşmalar yapılmış
tır. MUtebaki kısmın ihraç edilebilecek 
miktarının ihracından sonra Ust tarafı 
şarab imali için kullanılacaktır. 

Üzümler, ihraçtan evvel soğuk hava 
deposunda muhafaza edilecek tir. 
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• 20 ağustostn frsfü al münnscbctile Tak ı 
slmdeki eski Satyc mıığazasındn Türk • 
Rumen el işleri sergisi açılacaktır. 

• Yerli mallar sergisi bu akşam saat 
22 de kapanacaktır. 

• ÜçOncil mınloko uınumt ınilfetıişi Tah 
sin Uzer dün Güneysu npurilc şehrimize 
selmfşlir. 

• Dünkü yağmur esnasında Aksarnyda 
Selimpaşa sokağında 4 numaralı evi su 
basmış, Hnfycnin yardımilc sular boşaltıL 
mıştır. 

• Harf lnkıliıhının onunc-u yıldönüınfi 

. 
mllna~ebctilc salı günü sant 17 de Şişli halk 
evinde lsmnll Hikmet tnrnfındnn bir kon
ferans verllccekllr. Ayni sün saat 20 de 
ŞehrC'mini hnlkcvindc de bir toplantı ya. 
pılncnk, konferans ve konser verileceklir. 

• Evvelki akşam Yemişte hir kayıktan 
bir kovun çolnn ve yerken yakalanan Ya 
şar i<>rninde biri bir oy hap~c mahkum, 
olmuc;. mahkCımiyeti tecil edilmiştir. 

• Kasımpaşa orınmcktebine tahsis edile. 
cek Ko-;ıınpoo;adıı eski tekke binasının ta. 
mir olunmıısma karar verilmiştir. l\laarır 
müdurü dun binayı ~ezmiştir. 

Ortamektep 
muall"mliği imtihanı 

Yazılh imtihanlarda kazananlar beHI oldu, 
t 

bunlar ayrıea sözlü lmtloana girecekler 
Ankara, 6 (Telefonla) - Orta okul 

Jğrctmeni olmak istiyerek imtihana 
giren ilkokul öğretmenlerinin yazılı 

imtihanlarının neticesi belli olmuştur. 
Bunlar bu ayın on yedisinde Gazi Ter. 
biye Enstitüsünde sözlü bir imtıhana 
daha tiıbi tutulacak• r ve bu iki im
tihan neticesine göre üç sınıfa ayrıla. 
caklardır. A kısmına ayrılanlar doğ. 
nıdan doğruya ortaokul öğretmeni o
lacaklardır. B kısmına ayrılanlar bir 
yıl leyli olarak tahsilden sonra öğreL 
men olacaklar. C kısmına ayrılanlar 
muyaffak olamıyarak tekrar mekt€p. 
lerine döneceklerdir. 

Muvaffak o·anların listesi 
Yazılı imtihanda muvaffak olanla

rın adlarını bildiriyorum: 
Türk ı grupu 65 kişidir: 
Ankaradan Sidika Avar, Fethiye 

Ataman, Macide Cemal Öz.sel, Ferran 
Özbek, Yusuf Kokdağ. Kemal Ülkü. 
cli, lstanbuldan Ali Riza Baysal, K1L 
mil Barka, Muhittin Ertan, Kadriye 
Türkay, Sadiye Ülkü, Nazmiye Polad, 
Saim Aytus, Fethi Duyar; lzmirden 
hmet Aytekin Nihat Kabek, Riza Say 
kok- Hikmet Orhon; Niğdeden Talat 
Güvenç; Çanakkatcden Nerime Soy. 
kok, Celil 'lutant; Manisadan Ali E.. 
ron, Orhan Edgüer Kemalettin Tur
nalı, Sani Basmacı, Şadan Karasu 
Lamia Demir; Eskişehirden Sezai Ö
ner; Mardinden Sadri Kıymaz. Kazım 
Ycdekçioğlu; Zonguldaktan Hilmi E. 
ner, Leman İçsel, Huriye Ekşioğlu; 

Bilecikten Seyfi Bilge, Recai Varol, 
Osman Gür.düz; Afyondan Tayyar A
taman, Tahsin Tandirli; Balı kesirden 
Kıymet Kazez, Füruzan Tardu. :Mus.. 
tafa Doğan, Sadberk Erdim; Adana. 
dan lsınet Ramazanoğlu; Sivastan 
Turgut Can; lçelden Remzi Tuncer; 
Tekirdağdan Fevzi Varnacı; Muğla

dan Fehmi Kişagun; Ağrıdan Hikmet 
Öz; Giresundan Sadri Us, Cemal Hur
men. .Alaettin Şumnu. İsmail Ceyhan; 
Erzurumdan lu.et Emek; Edirneden 
Nezahat Sonar; Çorumdan Llıtfil 

Tuncay, İlhan Çilingir Knstamonudan 
Seniha. Atascn; Tokattan Galip Gü. 
.neri, Fehmi Gürler; Kocacliden Feri
dun Ankara; Bursadan Zühtü Muzaf
fer Kalkan, Erzinca.ndan Müşerref 

Yaylalı; Sinoptan Eşref Nemutlu. 
Riyaziye grupu 68 kişidir: 
Ankarada.n Ahmet AydmJstanbul. 

dan Saliha Şimsek, Fehmi Asya, Mü
nevver Uslugil, Melahat Nuran, Ca
fer Etbilgil, Zeliha Arı, Rasim Uslu. 
gll, Şaban Turan, Seher Ural; lzmir
dcn Şerif Egeli, Bekir Erel, İbrahim 
Erdem, Şükrü Ça,gatay ! Kırklarelin. 
de.n Hasan Tuzun; Muğla dan Hakkı 
Türkmen; Gircsundnn lıJrahim Yener, 
Muammer Günb:ıy, lhsan Knptanoğlu, 
Nevruz Gündoğdu; Tokattan Turan 
Dertli; Malatyadan Nazım Suancl, 
'Fahriye Öden, Saadet Soylu, Ömer 
Cudi, lhsan Soysal; Muştan Hilmi Öz.. 
kul; Kırşchird~ Rahmi Oksal; Bit
listen Üzeyir Karakaya; Urfa.dan O. 
ğzu Altuğ, Tevfik Sakalı; K.arstan La 
tif Doğusay. Haydar Akbaş, Mehmet 
Kan; Niğdcden Osman Bcrkoz, Arif 
T.argan; Bolu dan ~urtaza Özışık; Ma.. 
nisadan Abidin ığ, Hnkkı Özbek; Yoz
gattan Akif İlpars; Mardindcn Zeke. 
rjya Kilçülıönder; Burdurdan Apdi 
1lkin; Kiltahyadan Osman Ersoy: E. 
18.zizden Mustafa. Güner; Afyondan 
Ahmet Yılmaz; Zonguldaktan Meh· 
met Öder, Şahin Köker; Bilecikten 

Alaaddin Bingöl, Sabri Tuğay; Kon. 
yadan Zekiye Arna, İbrahim Canya
nar, Mehmet Akın; Antalyadan Ihsan 
Gürel, Adanadan Aldii Onur, Yakup 
Avcı; Sivastan lffct Mersin, Osman 
Aktan, Aydından Recep Gürkan, Tur
gut Arısan Celal Özdil: Vandan Hüse. 
yin Tuncer· Sinoptan Emin Erke; E. 
dirneden Doğan Öntürk. 

Tarih - coğrafya grupu 102 kişidir: 

Ankaradan Melahat Doğulu, Fatma 
Arimnn, 1stanbuldan Sadiye, Salflhat
tin Kuray, Cemile Mehmet, Turgut, 
Müveddet Okan, Bedia özer, Ziya Öz. 
kaynak; 1zmirden Musavvar Ünlüsu, 
Hanife ku, S!l.bahattin Coy, Veli Ar.. 
tan, Mustafa Çankaya, Mustafa Baf, 

Kazım Özer, .Ahmet Ersoy, Hasan 
Evrenol, Ayşe Saadet Çakur, Aydın
dan Hurşit Tuzun, Hulfısi Tanyeri, Şe 
fik Ergün, Nilüfer Bortecene; Sivas.. 

tan Mehmet Günen, Ali Atalağ, Feh
mi Karakullukçu; Adana.dan Bahri 
Erzin, Lfıtfi Başeğmez, Galip Gürdil; 
Balıkcsirden Meliha Güney, Ali Zengi, 
İffet Karaman, Nezihe Durder; Niğ
deden Halit Arslan, Ekrem Beşer, 
Haydar Ataseven; Z.Onguldaktan Vu-

ral, Sabri Gültekin. Salih Kansaran; 
.Maraştan Oğuz Özavsar,İspartadan 
Sadiye Denerli, Abdi Dikmen, Kırşe. 
birden Hüseyin Güner, Recep Okay, 
Arif Özdoğan, Ziya Akkay, Meliha 
Güven, Ağrıdan Riza Çallar, Muğla
dan R~nt Birol, Tekirdağından Mu. 
henna Ünsal, Ali Gürvit, Havva Sez. 
gin, Neriman Tuzun, Hasan Tuzun, 

Gümüşaneden Seydi Göktürk. Reşat 
Önal, Tokattan İhsan Bilscl, Malat
yadan Nazım Suaner, Salihattin Top. 
çuoğlu, Müstan Faik Erbaş, Riza Dum 
lu, Mehmet Etili: Kastamonudan Os. 
man Bozok, Hasan Altay, Hatice öz
ge; Samsundan Ömer Çakır. Yozgat. 
tan Edip Otan, Niyazi Utku, Sıtkı De.. 
mir, Fahri Okay, Eskişehirden Muznf
fer Pilevne, Ziya Kbken. Manisadan 
Necip Atay, Turgut Üner, Orhan Ed.. 
guer, Hamit Atacan, Safiye Kirkoğlu, 
Yozgattan Cemil Vural, Kütahyadnn 
Saadet Goôe1eş, Amasyadan Behçet 
Arpat, H:ayscriden Veli Gökçen, Elfı... 

zizden Necip Erdem, Ziya llter. Bile
cikten Tcvf;ı, Erkal, Balıkesirden Mü.. 
rüvvet, Alper, Ay§e Berktan, Antal
yadıın Rifat Sencar, Konyadan Zeki
ye lzgi, Osman Zeki Öner, Burdurda-rı 
Mahmut Satıç, Kütahyadan Cevdet 
Anil, Pakize Anil; Artvindcn Gafur 

Tanyal, Çorumdan Tahsin Aygun, 
Bursadnn lielfilıat Ustar, G;;izin Sön. 
mez. Ali .Acar, Recep Öz.bozkurt, Edir
neden Mefharet Barlas. 

Fenbilgisi grupu 26 kişidir: 

Iz.mirden Ali lstanbulluoğlu. Mani. 
sadan Zeliha Taner, Eskiş.ehirden Ra
diye Kasır:::;a, iKütahyadan Fethiye 
Örgcnç, Burdurdan Hüseyin Öncül, 
Konyadan Snip Titiz, Antalyadan Sa. 
cit İpekçi. B hkesird~ Halit Özel, 
Emrer Pasinli, F~rit Evginer, Adana. 
dan Sait Adsal, Si\·astan Şaziye öz.. 
men, Aydından Hüsnü Karakurum, 

Urf ndan H.agıp Öncü, Çanakkaleden 
Kazmı Şerbctçioğlu, Tekirdağmdan 

Hatice Teknel. Nadide Tuzunnlp. Sa. 
liha Kovankaya, Giresundan Nabi 
Kutltlk,. Çorumdan Halit Bayrak, SL 
noptan Asım Aydın, Tokattan Nihat 
Bayrakçc.kcn. Malatyadan Aptullah 
Boray, BitlistA:ın Ahmet Coşkun, Ko
caeliden Ethem Tunacan, Sa.mi Algan. 
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"Hamidiye,, Matbaa lştııileri Bıt-1 DU Giresun Uma- ~ '1 

Gir~!n~~~~-~yr~i~!midiye ı iğini n müsamere~ 
mektep gemisi komutanı yarbay Ne • orı Jldi k f b 1 k bir d8fe 
cati özdeniz dün saat 10 da dışarı un geee ver ve 8 8 8 1 
çıkara'k valiyi, mevki komutanını, be. buzurlle cidden güzel o'du ıY"' ~ 
lediyeyi ziyaret etmiş ve bilahara ge. Matbaa işçileri Birliğinin, mealekte naktan neı'elerimizi al~ ~ 
miye dönmüştür. ihtiyarlayarak çalışamıyacak hale gel· dakikada muhterem .elleri~-~ 

Bir müddet &onra da vali, komutan miş matbaa işçileri menfaatma, tertip karannı§ ellerimiz, her •~-:""~ 
ve belediye reisi vekili gemiye gide. ettiği müsamere dün gece Sarayburnu nuz iıtifadeli 1atırların bo~~ 
rek bu ziyareti iade etmişlerdir. Vah parkı alafranga kısmında verilmiş ve rengi taııdığı için umarsın ~ı~ 
gemiden ayrıldığı zaman top atımı ile kalabalık bir davetli kütlesinin huzurı- dinleyicilerimiz tar:afından 1' 
selamlanmıştır. le cidden güzel ve eğlenceli ge!jmiştir. yacaktır.n .,.ıı~~ 

Öğleden sonra Hamidiye sporculari. Müsamere saat dokuzda İstiklal mar· "Dizenler basanlar heP 
0 a.&1·. 

le Giresun sporcuları arasında tay. şiyle başlamış, müteakiben birlik namı· lardanız ki ~tatürk devrini"~ 
yare alanında bir kardeşlik ma~ı ya. na misafirlere bir hitabe okunmu§tur. ese:-lcrinden !biri olan h•rf. .,,-r-
pı1mıştır. Hitabede ezcümle şöyle denilmektey- iıçileri olmakla imtiyazlı ~ti'~ 

Gece, küçük yah parkında belediye di: bulunuycınız; IUtfen m\i&a . 1 
tarafından Hamidiyenin komutan ve "- Fikicr dünyasının mahıullerini nuz; biz de bununla övÜnelitll ·lıi'~ 
subayları şerefine elli ki~ilik mükellef elleriyle örerek bütün düıünen ba§la- On yıl içinde yurda ye iıt:, ~I 
bir ziyafet verilmiştir. nn önlerine aennekle ıeref duyan biz koca bir kütüphane ka.z:anclı ~ 

H-midiye bugün saat 10 da lima . basın işçileri, dört mevsimin her gece- lerde. ıekle ait olsa bıle .. ,naııd~ 
nımızdan ayrılmıştır. ııinde ve gündüzünde bu gaye için göz- naçiz bir payımız olduğunu .... ,.~ 

--o- lerimizin ııığını bol bol akıhrken eııiz: içimizden taııp köpüren ~ıl Hapishane inkılabın ideolojisini ifade kahplarına, Türkün en büyük evlidfl11 , J 
oı·adan sayf ala.nn Üzerine döktüğümüzü ıevgi, tükenmez bir sayg1 j).e ..... r 

b 1• nas 1 m ese 1 es,· dÜ§Ünmckle bahtiyar olanlardanız, ya· onun mazzez mevcudiyeti~~ 
a ni her mfınasiyle ıiziniz. uzun seneler üzerimizde ' .. 

Komisyonun kom is- Renk renk sayfalar, punto punto... niaini yükaelbnekten k~ 
tırlar, irili ufaklı gazeteler, mecmualar, yoruz. dl 1 

)'On Un 8 h 8 '7 8 1 e ed i 1 d i ve kitaplar her gün değerli huzı.wolan- ".Y aşaaın Ulu Atamız, y•~ 
Umuml hapishane binasının yıkılıp yı- nızda açılırken bizleri düşünüyor mu. hinin elleriyle kurulan .ıtı. ,;til'-' 

kılmnmasını, tarihi olup olmadığını tct- aunuz? Kimbilir! Fakat biz, yorgun- ıtıklı, altı güne§li CuınhU11>;.,oı 
kik eden heyet, dün valinin ıivasctin. l.,' .l .·:.,ııı..n acısını, beğenebileceğiniz, Müsamere sabaha kadar ıııı' 
de belediye binasında umumi meclis sa- sevebileceğiniz eserleri sizlere sunduk- miştir. Sabah saat bette par1' 
!onunda toplanmıştır. Tuplantıda tarih ça unutmakta, herşeyden evvel bu kay. kalabalıktı. 

kunımundnn Sivas mebusu Şemseddin, 

İstanbul mebusu SalAh Cimcoz, Müzeler 
Umum mUdürü Aziz Ogan, güzel sanat
lar akademisinden profesör mimar Hik
met, mimar Sedad Çetintaş, Sedad Er
dem, müzeler mimarı Kemal Altan, İs
tanbul nafia mUdilrü, vllô.yot mektupçu
su ve İstanbul müddeiumumisi Hikmet 
Onat bulunmuşlardır. 

Konuşmalıır münakaşalı geçmiştir. Va
li rnilnakaşnlnrm daha fazla uzatılmama. 
srnı istemiş, neticede mütehassıs mi -
marJnrdan mürekkcb bir heyetin, ayın 

on beşine raslıyruı p;ızartesi gUnline ka
dar tetkiklerini hazırlıyarak kannatlni 
btr raporla bildirmesine karar v.,,..n ... :9 
tır. Aynı zanıanaa 'J. urx: tarih kurumu da 
ayrıca tetkiklerde bulunarak bir nıpor 
hazırlıyacaktır. 

"Türk dili Hellet~ni,, 
"Türk dili,, bel eteninin 21 - 22 sa. 

yılan bir arada olarak satışa çıkarıl • 
mıştır. Bu sayılarda üçüncü Türk dil 
kurultayı ve kurultayın Güneş • Dil 
teorisi komisyonun::ı. 1iunulan tezlerin 
fransızcaları da vardır. 

Bu sayılarla belletenin üçüncü a. 
bene yılı da haşlamıştır. Abonelerin o:ı 
sayı karşılrğı olan üç lirayı dağıtma 

mer1tezimizc göndermelerini dileriz. 
Belletenin birinci ve ikinci abone 

yılı sayılarından birkaçı tükenmiş, k:ı 

lanlar1 da tükenmeğe yüz tutmuş ol • 
duğundan eksikleri olanların müraca • 
atlarını geçiktirmemclerini Tica ede
riz. 

Kurumun bütün yayınlan gibi -
Türk dili - belleteni için de satış ve 
dağıtma merkezi istanbulda Ankara 
caddesinde Türk Kitapçılığı Limited 
şirkct!dit. (A.A.) 

Ağır cezahlar 
Hapishanelerde diğer 

mahkômlardan 
ayrılacak 

Ceza evlerinde bugün, a~ağı yukarı 

karışık bir \'aziyette yaşıyan ağır cezalı.. 
Jarla haffif cezalıların aynlmalan husu. 
sunda yeni tedbirler alınmak üzeredir. 
Mahkümlarm ceza e\ leıindeki vaziycL 
!erinin deği~tirilmesile cezalıların ıslahı. 
na daha kolaylıkla varılabileceği kanaati 
mevcuttur. 
Ağır cezalı mahkfunlann bulunduğu 

hücrelerle mevkuf hafif mahkumların 
hücr-eleri ayrılacak :ve a&qr cezalı rnah
kOmlarla diğerleri. arasındaki irtibat n5. 
ha~·et bulacakhr. 

Memleketin muhtelif yerlerindeki ceza 
C\'lerinde bulunan kadın mahkfunların d:ı 
bir hapi.,hanede tup!anmalan dü;iünülen 
işler arasındadır. Bu şe.'{ilde bir yere top. 
lanacak r.ıahkfun kadınlan ı laha çall§
mak daha kolaylaşacaktır. 

Çocuklar hakkında da münasip bir §e. 

kil düşünülmektedir. 

iki eczacı arasında 
hakaret davası 

Bağçesinde bdşlı9"fl 
cürmü meşhut mahk~ 

Taksim 
hadise 

mesine aksetti ~' 
Beyoğlu cürmümeşbud . mahkemesi, mahkum etml!;Jtir. AncaJt sıl~=,rıJ 

• 

dün, şc.hrimizın iki tnnınmış siması ara- mat vazivetı nııann dikkate 
PUJUH.Kl oır uaM11tıC--davasır_µi ..,..~ .... 

kararını vermiştir. Vaka şudur: 
Eski bir hadise mUnasebctile birlblri

ne dargın bulunan eczacı Kizımla, ecza
cı Celal Ergun evvelki gün Taksim be
lediye bahçesinde karşılaşmışlar, Celal 
Ergun bazı nrkadaşlar:iyle bir masada o
turan Kfı.zımm, eski dargınlığa raunmen 
elini sıkmak istemiş, Kiı.zım ise buna fe· 
na halde sinirlenerek Celfıl Erguna ha. 
karot etmiştir. 

Mahkeme, vakaya §ahit olan 15 kiııl
I' in ifadesini aldıktan sonra, hakareti 
sabit görmüş ve eczacı Kazunı 9 gün hap 
ııe, 3 lira para eeznsı vermeğe mahküm 
etmlş, faknt hlldiseye davacının sebebi
yet Yermiş olduğunu da nazarı dikkate 
alarak ceznlarm llçte birini indirerek 
suçlunun 6 gün hapsine, 2 lira para ce
zasına ve aynca Celal Erguna 50 lira 
~ran manevi vermesine, mahkeme 
ma.ııraflaril-·le avukat ücretini ödemeye 

ADmalfilyada 

va·hudi doktor 
ve dişçiler 

Yatnız Viyanada 
1539 doktor iş4'1z 

ka,dı 
Berlin, 6 (A.A.) - Yahudilerin 

tababet icrasından meni, Alı!\any.anın 
her tarafından ziyade bilhassa Viyana· 
da gayet derin aksülameller yapa
caktır. 

Filhakika Viyan.atlı mevcut 1787 
-doktorun 1127 si ve 637 dişçinin 4P 
si yahudidir. Buna mukabil Avuıtur. 
yanın diğer taraflarında nisbeıt bu 
kadar fazla değildir. 

Kayıp ar,anıyor 

Balkan harbinde Beykczda Şahinka· 
yada 63 numaralı hanede otururken. 
Cabi Ethem kızı Nuriyeyi kaybettim. 
Al..-saray taraflarında bulunduğunu duy 
maktayım. Adresini bilenlerin insaniyet 
namına aşağıdaki adresime bildirmele· 
rini rica ederim. 
Adr~ im: 
Beyoijlu Tünel cİv2'r1 Sofyalı aokaic 

32 numarada (May.dis) apartıır.anında 
annesi kapıcı Huriye. 

Küçül< 
sanayiciler 

d· ıatl' 
Kanundaki ta ' oO 

Hazineye 700 .. 8 1,, lira gelir teıJl 
edecekte~ A 

Muamele vergisinin kilçlll'7~ 
bama t<Şnilinden hazfrıeY~ 
lira kadar bir varidat ten.ıi11a!Cİ ıı:ı 

Muamele vergisi hakkı?d 1t1Ji 
Jar hfila devam etmektedı!· ~."'1~· • . ~tfl"" .. 
leflerin sayısı sekiz bını 8

• tıf1 
gi miktarı gayri safi hastl~f 
çüyie yedisi arasında teJ;-~~ 
dir. Şayet, küçük sanayı ~ 
dikleri iptidai mevaddan • 

3
r. 

le \'ergisi almmıssa bu ıııı:il~ 
alınacak vergiden tenzil 

--o- 111 
Adliye Velı ~ 

Gölcükte ı.istirahat etındt~ 
vekilı Sükrü Saracoğlu ıs~ 
mire giderek fuarın a_çılış 1,
nacak ve 23 ağustosta dl 
reket edecektfr. d 

-o-- .,,, 

Nlşantaş klıJb 1eı1 

yent Jdare .~:at'~ 
Nişantası klübü her~1.-1~.Kı 
Klübümüzün senelik~~ 

mıs ve idare heyeti ~ö)ie 
Başkan - Şadi Tunç:tr ~ 
lkinci başkan - Hal~~ 
Katibi umumi - Utıf ,._ı, 
Umumi kaptan - Ali O f 
Veznedar - Ahmet Cj)ll' 
Y ~dek azalar - }{akk1 

mut Kefeli. 

--o-- ıetl 
Koro ders / 

Beyoğlu lzalkevindcn: ersıeı1 / 
1 - Eı.imizde koro d ·' 

tır. çatt' ~ 
2 - Dersler pazartesi.. .JJ 

ieri saat 17 de \•erileoek~ if11 
3 - Derslere iştirak e ~ ,rl 

dm \•e erkek vatanda;larıs'.~ ' • 
ze müracaat eyl~ rı 



HABER - :AlCsam """"' .. 

Dünyada em cck 
kavun venıBen 

memleket 
B U seno .Milanoya her gün vagonlar dolusu kavun 

geliyormuş ve kavunların Milano çarvılarında 

görllnmesiylc tükenmcai blr oluyormuıı. Hakikaten yer 
)'lizUnde en fazla kavuıı aarfedilen memleketlerden bi-

HDpnctDzma e<dJDBeın 
şantöz 

B UDAPEŞTEDE Livlya Manlsk ismindeki genç kı
zın sesi bir mucize telakki ediliyor. Bu güzel ka

dının sellinin hakikaten yeryüzünde eşi yoktur. Şimdiye 

kadar üç oktav birden yükselen insan sesine rasgelin-

mcmlgti. Normal ses 13-14 nota arasında dolaşır. Hat-

tisi vo belki birincisi Millnodur. 1936 aenet1i 1l5 tcmmu- bukl Liviyanm sesi 23-24 nota arasında dola§tyor. Fa

zundan 25 cylü!Une kadar bu ıehirde 3,5 milyon kilo ko.- kat bu çok gUzel sesli kızın şimdiye kadar halk karşı-
vun yenmiştir. 1937 de yenilen kavun miktnrı boş mil- sında şarkı söylemesi mUmkün olmamı§tı: zira kalaba
yon kiloyu geçmlııti. Bu seneyse bu miktarın çok daha tık kal'§ıllma çıkar çıkmaz utanmadan, doğan bir sinir 
yükseğe çıkacağı sanılıyor. 

Ka\'Unlar Miliınoda hemen hor köşeba§ında kurulan 
sergilerde satılır. Yalnız halkın ısıhhatiyle çok fazla a-

lakadar olan İtalyan belediyesi hor sergi başına bir me
mur tahsis etm~Ur. Bu memurlar hem kavunların çU
rllk ve bozuk olmamasına, hem de fiatıarda ihtikar ya. 
pılmamasına dikkat ederler. 

Haı~a ırapcıroaııru 0 has
ttaıOalkDaıra da Dılalbeır 

"eırecekDerY 

R ASATHANE hava raporlannm ne işe yaradıkla

rını hepimiz biliriz. Tayyareciler uçmadan evvel 
daima hava roparlannı okurlar. Gemiciler açık denizler. 
de kendllerinf bekllyen akıbeti bu raporlardan öğrenme
ğe çalışırlar. Çiftçi ekinini dolunun, harmanını yağmu-

run tehdit edip etmediğini bu vasıtayla anlamak ister. 
Hava raporlan, bu hizmetlerden bagka, doktorlann 

da işine yanyacak diyorlar. 
GÜM§ üzerinde lf'keler göründüğü vakit hastnlrkla

nn çoğaldığına ötedonberi dikkat edilmiştir. Bu lekeler-

buhranına tutuluyor ve ağız açamıyormuş. 

Bir doktor, bu utanmanın 8nUne geçmek için kızı 

hiı.ınotlze ettikten, yani sun'i surette u~'Uttuktan sonra 

tıarkı sö>'letmek imUnını aramış ve bunda tamamiylc 

muvaffak olmuştur. Hipnotizma uykulluna dalan şantöz 
halk karşısında birinci konserini vermietir. 

Kızı tedavi eden doktor, bu suretle birkaç konser 

verdikten sonra, onun bu huyundan vazgeçebileceği, ar

tık uyumadan fiarkı söyliybileceği kanaatindedir. 

le hastalıklar arasındaki mUnasbetleri rakamlarla tesbft 
için istatistikler yapılmııh uzviyetimizin bu lekelerin de
ği§mcsiyle çok alakadar olduğu anlaeılmı§trr. Bu alaka-

nın mahiyeti henüz kc§fcdilememi3 olmakla beraber 
günün birinde §U çeşit hava raporları okursak şaşmıya
hm: "Dikkat, birkaç güne kadar tifo başlıyor!,,. "Bugün
kü hava yılancık yapmnğa müstaitUr!, çarşamba gUnU 
yanın ba§ e,ğrıları, per§cmbc do bronşitler başhyacak. 
trr !,, ilah... · 

ni çoğalttıklnn takdirde, bu iki memle

ket İtalyanın da müsavi bir imtiyaza 
hakkı olacağını esas itibariyle kabul e. 

derler; hususu ile Eritrea, Sa.malya ve 
Libyadnkl ltalyan mUstemlekelcri ile, 

Fransa ve BUyUk Britanyanın bunlara 
mUcavir olan mUstemlekclerinfn hudut -
larlylc alakadar meselelerde.,, 

Himayeler hakkındaki müzakere es -
nasında İtalyan murahhaslan Alman 

mUstcmlckelcri ilzerinde kendilerine 
hiçbir pay istemediler, fakat~ 13 Uncu 

.L 

madde muclbinco, ''müsavi bir ~~yaz,, 
talebinde bulundular. 

Şahsan~ ben İtalyanlara İngiliz Somal-
yasını ve J ubalnnd'ı vermeye hazrrdım, 
elverir ki Fransızların da ayni vekilde 

ltalyaya yer vererek Londra anlaşmasın 
dald taahhütlerini yerine getirsinler. 

"Sayın başvekilim; 

"Dllnkü görü~memiz bende fena bir 
tesir bıraktı. İtalyanlara Afrikada iste
dikleri blltlln nraz.iyi, hepsi değilse bile 
hemen hemen tnmnmiyle vermek ne 
demektir zannedersem bilmiyorsunuz. 

Fransızlar ltalyanlnra Fransız Somal
yasını verseler bile bizim de ttalyaya ve-
rilen bu "müsnvi imtiyaz,. a mUeavl bir 
anı.zl vermemiz lazımdır. Halbuki, Fran
sız Somalyası 1nglliz Somalyasiyle mu • 
kayose edilirse pek kllçUk bir eey ka. 
lrr (68000 mil murnbbaına mukabil 8000 
mil murabbaı). 

Halen mevcut 1nglllz müstemlekelerf
nl taksim edilebllecok bir §CY saymak 
doğru bir düı.ıUnce değildir, çUnkU bizim 
asıl servetimiz bunlardır ve muhafaza 
etmemiz laznndır. 

Jubaland'ı vermek de büyük bir feda· 
kıirhk olur, çünkü burası garkt Afriknda 
hlmayemlz altında bulunan yerlerin mU
him bir parçnsıdır. Şüphesiz ki, gerek 
12nrki Afrikadnki İngiliz mUstemleke a
damları, gerek !ngilteredeki pamuk zl
raatçileri bugün burasını vermek iste -
miyorlar. Fakat 30.000 mil murabbamda 
bir yer. olnn Jubalandın yalnız iktısadi 

kıymeti vardır. 

Buna mukabil, İngiliz Somalynsı öyle 
değildir. Buranın elden çıkanlması ün • 
paratorluğumuzun "iltisak noktalan,. n
daki scvkUlcey3 mevkilerimizden birini 
zayıflatacak \'C Uabeşlstanla Arabistn -
nın istikbali için t('hlikell olacaktır. 

(Dc\'amı \'ar) 
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Yazan: Ş. Rober Düma - 31 - Çeviren: lF. K. 

Erna birdenbire sıçrayıp Benuanın 
kollarından sılJrıldı 

Kalktılar. Elleri titriyen Benuva, genç 
kadına mantosunu giydirdi. Çabuk! Ça. 
buk! 

Tiyatrodan iki hırsız gibi kaçtılar. Ya~ 

rı baygın bir halde olan Emayı Benuva 
tutuyor, fakat kendisi de sarho§ gibi 
sendeliyordu. Tiyatrodan çıkıp Ernanm 
otomobiline bindiler ve arabanın kapr
ınnı kapatır kapatmaz dudakları yeniden 
birleşti. Kaldırnnda. dolaşan iki polis 
memuru tiyatro dışındaki bu sahne)i gü 
lüşerek seyrettiler. 

- İşte, bu gece hiç canlan sıkılmı. 
yacak bir çift daha! 

Polislerden biri otomobilin camına vur 
du. 

Ema ve Benuva oldukları yerden sıç 
radılar. O kadar kendilerinden geçmi§
Jerdl ki evvela polisin ne demek iste
diğini anlıyamadılar. Memur söylendi: 

- Haydi evinize! 
Otomobil nihayet hareket etti. 
Gran Rua otelinde Emanm odasına 

rUya içinde imişler glbi ne yaptıklarını 
pek de farkın.da olmaksızm çrktılar. Ka. 
pı kapanır kapanmaz kendilerini geno 
biribirlerinin kollarında buldular. Erna. 
titriyen vücudunda Benuvanm aşağı yu 
karı dolaşan ellerinin okşayışlarını, ince 
ipek kumaş altındaki kadmlık hazinele
rini ade.ta yoğurduğunu zevkle hissedi

Y~ı:M 
, ~ ..... o kendisine hakim erkeği de sn JIJt -_, etmiştı. 

_ .1'ııııf Vır birleı:ıik, divana. doğru iler. 
!!1!"!!.r· Erna mı kendisini divana bırak 
tı? Yoksa Benuva mı onu yatırdı? Ken
dilerini orada buldular. 

Fakat, birden, Erna sıçrayıp Benuva 
run kollarından sıynldt. Niçin? Bilmiyor. 
Bildiği ve gördilğü bir şey varsa biraz 
evvel, bacaklarında sevdiği erkeğin elini 
hissedince, gözilnün önUne gelen ha
yaldir. Ayni vaziyette bıışkalarile bera. 
ber olduğu zamanlan niçin o an hatır. 
lamıştır?. Bilmiyor. Niçin kendisini Be
nuvanm dizleri dibine almıştır?. Neden 
ona yalvarıyor? Niçin ağlıyor? 

- Hayır Benuva. hayır. Bana el sllr. 
. me ! Kim olduğumu bilsen. 

Hıçkırıyordu. Yfü:ünU Benuvanm elle
ri içine gömerek ağlıyordu. Benuva ise 
ııessiz, gözlerinde derin bir merhamet, 
ona bakıyordu. 

- Ben bir sefilim Benuva. Fakat se
ni seviyorum. Merhamet et bana! 

Bir sinir buhranile kendisini yerlere 
attı. Saçlarını yoluyor, robunu parçah. 
yor, memelerini tırnakJıyordu. 

- Bilsen ne ıztırap çekiyorum! 

Benuva ayağa kalktı. E.ma. bir sıçra 
yışta doğrulup ona sarıldı. 

- Benuva gitme. Beni yalnız b1rak. 
ma ... Gitme, yalvarırım sana gitme!.. 

Benuvaya blitün kuvvctile sarılınıştL 
Yalnız Benuvanın elbisesini tutan elle
rinde hayat kalmış gibiydi, vücudu bir 
killçe haline gelmişti. Yüzbaşı onu it. 
metli, tuttu. Divana yabrdı. Dudaklarını 
öptü ve mırıldandı: 

- Biliyorum. Her şeyi biliyorum. 
- Biliyorsun ha? Ve bildiğin halde 

kahyorsun? Seni sevmeme müsaade e
diyorsun öyle ml Benuva? 

Erna Benuvaya artrk her şeyi söyle
ın.iş, her §eyi itiraf etmişti. Dudak du. 
dağa, vucut vücuda bu uzun itiraf salı 
nesi sona erince yatağın başucundaki 

Iambayı söndüren, karanlıkta Ernanm 
dudaklarını arayan ve gittikçe mahrem
leşen okşayışlarlı:ı. onu çıldırtan Benuva. 
oldu. 

- Benuva ! Benuva ! 
İki aşrk üzerinde şimdi bir şehvet de

nizinin dalgalan yuv.arlamyordu. 
xvııı . . 

- Bravo Benuva! On beli gün içinde 
kadını mat ettiniz. 

Benuva, hararetle elini srkan Kolonel 
Gero'ya giilümsedi. Kolon el devanı etti: 

- Demek artık bize geçtiğinden e. 
rninsiniz? Son dakikada cayması ihtimali 
yok. 

- Kendisi hakkında aşağı yukarı ke-
fil ola bilecek vaziyetteyim! 

- Her şeyo razı mı'? 
- Öyle sanıyorum. 
- HepsinJ ele verecek mi <leraini.31' 
- Sanrrım ki evet. 
- Bravo! fakat Ernanın her şeyi it(, 

raf ettiğini sanmam. 
- Orası muhakkak. l<'akat yavaş ya. 

\"aş her §eyi söyliyeccğine eminim. 
-Acaba? 
- Bana vaadetti. 
- Casus vaadi, sarhoş yeminine ben-

zer. Samimi olduğuna. inanıyor mu.su -
nuz? 

- Erna bu nevi kadınlar için kabil 
olduğu nispette samimiydi kolonel. On
lar bizim gibi düşünmezler, hakikatin 
onlar nazarındaki manası bizim bildiği • 
miz gibi değildir. Hakikati onlar işleri· 
ne geldiği şekilde ve kendilerini yük
seltmek için adapte ederler. Bunu bilmi
yor değilim; hapı yaldızlamak mesele
si! ..• 

- Her kadın ve birçok erkekler aşa
ğı yukarı öyledir. Dünyada bir insandan 

hakikati çırçıplak, olduğu gibi öğrenmek 
o kadar gilç değildir. 
Emayı ~öyletnıeye çahşın. Al~a.nla.rnı 

gizli teşkilatı, memurlarının adedi, bil
diği casuslar, hariçle muhabere vasıta -
ları nelerdir, öğrenmeliyiz. 

- Merak etmeyin kolonel. Ernannı 

bildiği ne varsa hepsini öğreneceğim. 
- Bra\•o! itimadı nefsinizin hayranr

ynn. 

Kolonel bir an sustu. Sonra Benuanm 
gözlerinin içine bakarak ilave etti: 

- Fakat dikkat edin, lüzumsuz mer • 
ham et yok, her şeyden evvel vazife! 

• • • 
Aradan birkaç gün daha geçti. Doro

le Şmit endişe etmeye başladı. 
Yüzbaşı onu, oturduğu evin civarında 

bir aile pansiyonuna yerleştirmişti. Genç 
kadın pek az sokağa çıkıyor, bilmediği 
bir lisanla konuşan Paris kalabalığından 
sıkılarak vaktini Benua.yı beklemekle ge 
çiriyordu. Her gece Benua onu görmeğe 
geliyor, geceleri birer aıık gecesi oluyor. 
du. 

Fakat iki haftadanbri vaziyet deği§ -
ıniş, ylizbaşı ziyaretlerini seyrekleştir
meyo başJamıştr. Bazan gilnlerce 3Uren 
gaybubetinden sonra sebeb olarak "faz
la meşguliyet,, gösteriyordu. Dorote onu 
dalgın, zihnen fazla meşgul ve kendisi
ne karşı muamelelerinde değişmiş bul
makt.aydı. Öpücükleri artık dudaklarına 
kadar inmiyerek alnında ve yanakların. 
da kalmaktaydı. Suallerinin aleladeliği 
genç kadını endf!iieden çıldırtıyordu: "i
yisin ya?,, "çok canm. sıklımıyor değil 
mi?,. "maalesef hemen gitmek İn~cburl-
Yetfnd~;v.int ~· , 

Dorotenln şüpheleri gittikçe bUyU -
mliştli. Nihayet bir akşam belli etmeden 
Benuayı takip etti. Yilzbaşı çok dalgın
dı, farketmedi. Silratle yürüdü, bir iki 
sokak ötede bekliyen bir arabanm ka
pıs:rnı açarak içeri girdi. Dorote hemen 
koştu ve birden iki omuzu arasına bir 
hançer yemiş gibi oldu: otomobilde bu
lunan bir genç. kadınla Benuanm dudak 
dudağa öpilştUkİerini görmilı:ıtU. 

Araba hareket ettiği sırada Dorote 
dilşmemek için bir yere dayanmağa 

mecbur oldu. Başı dönüyordu, bütün vü
cudundan kanı çekilmiş gibiydi, dizleri 
bilkiilüyordu. DilşUp hayrlmaktan korku. 
yordu: yabancilarla. dolu bir sokakta o
nunla kinı alB.lı:adar olurdu! 

Eve döndilğü zaman bol bot ağlıya. • 
rak biraz açıldI ve hemen o gece Be
nuaya her şeyi açıkça söyledi. 

(Devamı var) 

~ıunmınIEDm•ı:ElınıııCE~mın•••••• 

Çeviren: N iYi ırlYl O Daılhl 
-88-

. k 
'' Kovadis,, filminde siyah retı 

fena şöhretli bir boğa ile 
boğuşacaktım 

- sı - v~ 
Bu tatlı hesaplardan uzaklaşmamak kadar geleceğini idare ınUdUri1 

için sordum: rath söyledi. f~ 
1 . b'rlikte " - yı bir yük atının sırtı yaralan • Bu esnalda müdürle ı "t. s~" 

maksrzm ve fazla rahatsızlanmaksızm şehrine giderek dört tarıe ölcll ııdall 
250 librelik yük taşildığrna göre, bir mil- Müdür öküzlerin en azgınlafl 
yon dc.Ja.n taşımak için kaç at lazım • masını söyledi. Jııl 

dır?. Eğer daha akıllı olsaydıııı .,e tıt~a 
Valurath kocaman beyaz bir buluta küzlerle boy ölçüşecek in&a~ g'' 

karşı bir saniye kadar gözlerini kırpış- başka kimse olmadığını batır 1ı ô~ 
tırdıktan sonra: seydim, her halde ldaha fark bİJ' bC1 

- Tom, milyonunu Te:xasa karadan seçerdim. Hele seçtiğim siyahdaııı11 

mı götürmek niyetindesin? için tam yüz kilometre yol~ıtl ss' 11 

- Elbette. Çünkü bu en emniyetli rı bir yere gittim. ökiizÜ billl3 

yoldur • şöhreti için seçmiştim. ıa~ 
- Öyle ise, binmekte olduğun attan Dört öküzü, yaban rnan~a::iğiı1'. 

lı'aşka on altr tane yük hayvanı alacak yaptt~rmız Mike Cunyanın çıf J(!ıf ' 
sın. Her at ancak 60.000 dolar taşıya - dük. Burasını yeni film için .tece f 
bilir. ralaımştık. Biz bu işleri bitirıfltll ~ 

Benim de h esaba aklımın erdiğini direktörde geldi. Verdiği 1<art 
göstermek için deldim ki: şöyle yazılxydr.. ~ı 

- Milkemmell .. Atlardan birisi kaç- th WcJ 
tığı takdirde yalnız 60.000 dolar kay- Mister A. B. Chatsvor. ı,oıııl!' 

Pikaldelli kJübi.l, 
bederim. Haydi diyelim ki sürüden i!.i ·ıı 
hayvan stvıştı. Bu takdirde iki mislini ·]iılefl • 
elden !Sıkarmış olurum. Bu görmüş olduğum fngıd a1t . 

ingilizi idi. Şimdi bile Loll .. ~ ~~ 
Sinemacı, milyonumu banka vasıtasi- kaç defa ziyaret etmiş oldı.ıJ. ·ııı· &. 

le taşıtmalllI söyleldi. Dünyada bunda11 bu fikrimden vazgeçmiş degıl1iıtl 5eı 
daha budalaca yapılmış bir tavsiye o- kelimeleri vardı ki bunları ne le 
lamazdı. Iar ve ne de taklild edebilirdi. ·ııl ~ 

Banka bir milyon dolan karaldan · ·bisl 1 
Tcxasa taşıtmak için her halde mekkari Hele elbiseleri... Bunlar !.1

11
i :J11~t 

koluna bir kaç muhafız da terfik ede _ ka hiç bir kimsenin giyec~gız:aıtl8~ 
cekti. Bana ait olan bir ttıilyon dolara miyorum. Vagondan çıktıgt rıt~ ~ 
muhafız lazımsa, benden daha iyi bir caklannda taşıdtğI kilot ~a djıli 
bek~i olabilecek kimsenin ismini bilmi· şimdiye kadar hiç bi.rlıniz bır ,ı1~ 
yordum. ha görmemi~tik. Baldrrlarırıdaıı 51ııP 

Şuracıkta soyleyivcre_xim ki bir mil- kilot kocaman bir .lıeyber.11'1 g 
yon ıcıolarr, kara yOliyle Texasa taşıma.ı.: • ~- _,..___ >/ 
işi, bu milyon elinizde olduğu takdirde Halkın bilip bilmediğinin pe;ğıf~ 
onu Hclivut şehrinde koruyabilmek lda değilim ama, bir Amern<a? !~'1 
kaygusundan daha zor ve teh1ikeli de- cırun üstüne giydiği elbisefılıl. ~tf 

~tıı'" .1,r. 
ğildir. Bu hakikati çok iyi biliyorum: olmıyan hiç bir parçası yo ôıt• P V 
Çünkü hem milyonlanm var, hem de kısmın, ayn bir hizmeti ,,-ar .. 1'1ı~ıı. 

b <Jôl" ' H olivutta yaşıyorum. danın Alberta ve Saskoc e.İ(3,ıı11 dl 

Bu esnada Baba Turner, !direktör, kalarmdan tutun da Amer• d~ıı Bı1 
başaktris, başaktör ve yaban mandası tana, Dakota, Kclorado ve ıcııdıı! 

1 

filminde oynamış olan diğer aktörler, !arda Oklahoma ve Texaaa 0rôı.I~ 
Şikagoya gittiler. Mis Stedmanm gidi- sığırtmacm hangi kısıında~ıtrsi~j~ : 
şinc üzülmedim desem yalan olur. Bana üstündeki elbiseden ta~ıyalJ~ctlc;• : 
mektup yazacağını vaad etti. Şimdiye Sapkaian gömleklen, cc lJııe ., 
k d h• b' k b ld ~ h '1 o hJ A W t kı1111311 ,,a'rl a ar 14.j ır me tu unu a 1 xgımr a· me erı ve atta eger a tJr 

tırlamıyorum. Yaban mandası filmini oldukları mmtakaya bilba
553 

hiç görmedim ve fakat güreş sahnesi· cek biçimdedir. Jef ~t~ 
nin filmi kurtarmış olduğunu bir çok Londradaki Mister ~aklc'ıtı~~ 
kimselerden işittim. sini bize, lngiltereye daır erı 111 ıil~ 

Kovadis filmini çevirecek ve bana ziyade okunan rehber kit~bı~l'ıı1' t' 
azgm öküzün boynuzlan arasından gü- riri {Makkoley) in yeğent 0 #1 
zel km kurtaran Ursusun roliinü oyna- makta gecikmcldi. 

711
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tacak olan kumpanyanın bir kaç güne (Det'}!;.ı, 

lf-•IU•i.it·DJ:IA®lrnr!JUElfil~filFJlmrJC!l":u"tıı~, 
liı.zım. Baı:ııma dul kadınlar tuvaletini örttüğüm gün Jld~ctUJllt ı 

~ u.. jl. 
gündü! kendimi karalar içinde görünce bir koltug:ı. trl'~e ~ ı 

oluncaya kadar ağladım; şimdi sana o mütlıiş anl ~ıı~u;oıı' ~ 
ağlıyorum. Allahaısmarladık, yazmak beni yoruyor, . rı aıı i 
bım'.I. ağır geliyor, artık onları sövlemiyorum. Çocukl~ı1' eJ ~ 
küçüğü burada emzirip büyütebilirsin, artık kıskanç dı3 ço~ # 
O', artık burada yok. Vaftiz oğlumu yanımda görJllek i)'eıı 
ma gidecek; çlinkil Felipe hep o küçlik Arman'a tıcnı ş!!·" 
cuk isterdi. Gel, gel de elemlerimden sen de paYJJl.l · 

XLVII 

Ah! Rene•ciğim, bu feliketin nerelere vardığını ancak sana an
latabilirim. Şimdi kabahatlerimi dilşünüyor, görüyor da eziliyo-

1 

:rum; sen bana söylemiştin, söylemiştin ~a ben dinlemedim l §im
di gönlümü sana· açmak ne acı bir teselll oluyor! ben onu müşkül
pesendliklerimle, yersiz kmkançlıklarımla, mütemadi bir suretle 
rahatsız ederek öldürdüm. !kim.izde de ayni ince hassasiyet bu. 
lunduğu için, ikimiz de ayni dili konuştuğumuz için 8.l$kım bir kat 
daha milthiş oluyordu: her şeyi insanı hayran edecek bir surette 
anlardı: ve çok defa benim şakala.rnn, kendim farkına bile vannadı
imı halde, onun ta. kalbine işlerdi. O sevgili esirin, itaati ne de
receye vardırdrğmı tasavvur edemezsin: hazan ona yannndan çe. 
kilip beni yalnız bırakmasını söylerdim, belki kendisine büyük bir 
IStırab veren bu hevesimi mlinakaşa etmeden, hlç sesini çıkar
madan yerine getirirdi. Son nefesine kadar beni takdis etti ve be~ 
nimle baı:ıbaşa geçirdiği bir tek sabahın, isterse Maria Hederia ol
sun, sevdiği başka herhangi bir kadrnla geçirilen uzun bir ömre be
del olduğunu söyledi Sana bunları ağhyarak yazıyorum. 

tiğimiz bir aşkı, zevkleri hem ruhu, hem de tabiatı tatmin eden de
vamlı bir aşkı kaybettiğimiz zaman bu kaybın nekadar büyük ol· 
duğunu 'ancak biz kadınlar bilebiliriz. Kendimizi küçilltmeden, ba
yağtlaştırmadan sevebileceğimiz kadar meziyetli bir erkeğe tesa
düf etmek kolay mı? öyle bir erkeği bulmak en büyük saadettir 
\•e öylesini iki defa bulmamıza imkan yoktur. 

Rene'dcn Lub'o ı~; 
ı1e :>1 

Kardeşçiğim: bu mektubwn eline geçtiği zaına.Il 'be;01~ ;; 
zaklarda oimıyacağım; onu gönderdikten biraz sonr

3 l)S·t• i 
rum. Seninle yalnız olacağız. Lui'nin burada, pro'Vll J; 1.5tl) 
flt laznn, ,\ 'nkü intihabat yaklaştı. o yine mebus çıklJl.aıı.ıoıl~~~ı' 
beraller de şimdiden onun aleyhinde entrikalara pııŞdi~·e· 'l Şimdi öğleyin kalkıp akşam yedide yatıyorum, yemek yemem 

gülünç denecek derecede uzun sürllyor, ağır ağır yürüyorum, 
bir otun karşrsmda bir saat durduğum oluyor, yapraklara bakıyo
nım, birtaknn hiçlerle ciddi ciddi, ehemmiyetli ehemmiyetli 
meşgul oluyorum, gölgeyi, sükütu, geceyi seviyorum; hasılı saat
lerle mücadele ediyor ve herbirini, gamlı bir zevkle maziye katı
yorum. Büyük bahçenin silkunundan başka hiçbir şey~. hiçbir kim· 
seye tahanunUlüm yok; ben orada saadetirnin arbk sönmüş hayal. 
}erini; kimselerin görmediği, fakat benim. lçin daima eanlr ve bı>
liğ hayallerini buluyorum. 

Bir sabah kaynımla eltime: 
- Size t.ahammill edemiyorum. Siz İspanyolların ruhunuzda biz

de bulunmıyan bir büyliklilk var! dedim. Maria boynuma atrldı. 
Ben 81medlmse, Rene, Tanrı herkese felaketi ancak kuvveti 

niıq>tlnde verdiği için i.ilmcdim. Riyasız bir aşkr, kendi intihah et-

- nayuı ua•--·· 

Gerçekten kuvvetli ve bliylik erkekler, faziletleri şiire bilrünen, 
ruhlarında yüksek bir letafet bulunan, taparcasına sevilmek için 
yaradılmış erkekler! siz sakın sevmeyin, yoksa hem kadının başı
na, hem de kendi başınıza felaket getirirsiniz! ben ağaçlarım ara. 
smda iı;ıte bunları söyliyerek dolaşıyorum! ondan bir çocuğum da 
olmadı! bana daima güJümsiyen, :ralnız çiçekler ve sevinçler su
ııa n, tükenmez bir kaynaktan coşan o aşk, kYSir kaldı. Ben lanete 
uğramış bir kadınım! yoksa mutlak olduğu zaman saf ve şiddetli 
olan aşk <la n<!fret gibi mahsulsfü: mü? çöl kumhırmm son derecı:ı
yi bulan harareti de, kulbun son dereceyi bulan soğuğu da hayata 
mani olmuyor nıu ? ... Acaba insan, bir aile te!ikil edebilmek için, 
muhakkak Lui dö l'Estorad gibi bir adaµıa mı varmalı? ... Allah, aş
kr kıskanıyor mu? affet, kardeşçiğim, saçmalıyorum. 

Zannederim sen, benim ı;imdi görüp konuşmağa. tahanınıill ede· 
blI<'ceğim yeg~n~ fnqnnsm: ı;ı:ıl, mıı.temli Lui?:'in yarımda bulunman 

Seni teselliye gelmiyorum. Kalbine yoldnş oısun 11gııı ~<" 
bilmene yardım etsin diye kalbimi getiriyorum. sıınfl}(&ı' gl~! 
için geliyorum: ona, Allah'a doğru gidene bir giln te1' ııef ~ 
bilmek saadetini ancak bu suretle elde edersiıı; artı ,0ıl(i'• 0ıl 
dı 1 ı ..... . t• d' •. 11cr ' ıc ı ' a m s t>ni onn :·ıık :ı.ı>t rr~c:ı c. .ı. C'rınC' gc ır ıgın efl ~, 

rrran zincirin bir halkasnu koparacak. Luiz'ciğill1ı ;e. oıı~ 
arasındı:ı kalkınacak ve onun ynnmıı. saf, asil bir Jıal 

11 
cl1 

na edı>cı>ğin bütün iyiliklı:ırle ,gideceksin \•e istemede ..JI~ 
tiin kabuballerin uffcdilrniş olacak. ,.:r tılv,,,rl 

ktn .,ı , ·I 
Bir taraftan sana alelacele bu satırları yazar · rfllııtı· ı f 

hazırlanıyorum; çocuk etrafımda dönlip dolaşıyor; Jı.. ıırlı'.'1 
ne! cicianneyc gideceğiz!., diye bağmyor; o tadıır ki 

nı\·ornm; o, sanki bt>nim df ğil de senin oğlun. ) 
. t 

(J)pynmt ~ 
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_ASkerlı~ karş1laşına . 
ietııj, ~~harp malzeme ile yüklü üç 
llaşa, kapta alem, Bahnahmer, MithaL 
~ara b nlannın günlerce askeri ma 
tiııe lllUk ~~ vurup bir konvy istemelc.. 
etlılerek ~ ıl kendi talilerine havale e.. 
ra başta E aradenize salıverildikten SOn-
8a.lıiJ bo thenı kaptan olmak üzere 
de nıuaYunca Yola çıkmı!';lar korku için 

- Acaba bir kazaya mı uğradı dersin 
beybaba? .. 

Olimpigakos 
K u vvetı i ekıplerdir. 

Türk gençli ... i için en 
ideal spor dağcıhkllr 

YYcn ~ ' lllu~ardı li rota üzerinde seyre koyul-
~~ saki· ava çok güzel, Karadeniz 
iti, her 1( her şey muntazam, her ~ey 
llıi~terdi ~ Yolunda bir seyahate giriş.. 
l:th~ 

\'liku hf.ı ~Planın içinde bir hissikablel 
fıı~ 'lctl\101 b 1 k ~unun 

1 
u unuyor, muhakkak Hus 

~tiren ka aarruzuna uğnyacaklarmı 
llııtorctu Planın ağzını bıçaklar aç

rıe,.,, ·ı · a · •ı ı ere b' .. 
l'lbarıarct ~ndırılen piyade alayları 1 
~11tncta ~igızlcnmişti. 1\lithatpaşa \'Cl. 
~ıııı de tayyare vardı. Bunlar, 

il~ ı g~rdu unun yek(ınu 5 _ 6 ta. 
ilin d 1~ en ha\'a km·etleri malzeme

~""- 0nte b · · '"-ttet ırın t~kil ediyorlardı. 
ınlıhirn b~e umumi karargah bu kadar 
"rJ!a Çtk ır kuweti niçin muhafazasız 

llu h ann,._tı? .. 
n.... erke 1 
->dca_ 1 b.i ın ı k bakışta kendi kC'ndıne 
d Çok t ualdı. Ye .. ce,ap ~erılıne. 
l'tırk ka rnuşkul olan bır sual.. 
~ ku Planları iskele ve lımanlar u. 
·:-argiıh:andanlıih \aSıtasile umumi 

~llı\lnı.ı k baş vurdukları zaman, önce 
rıııa'Utıa a~argah bu işi cidiye almış. 

'
~la-;l'\ır urnandanlığınd:ın !';Ormu5tu. 

\e hod ·• · 1 d 
1 1 nQal'\ g,un amırn . onanma 

.:ıa.lı.ırıa. 1 Şo n ( pa a) karargahın 
1%~tade~ te\abı \ennişti: 
l llnil f't' 1Zde Osmanh donanmasının 
ttıe nıe}'da 1 

böyle bir ihtimali dü,.ünmi. 
lıa Uerizniı ~ 'crmiyecek derecededir. Ge 
~ reket <!dı~ .denizlerimizde imişler gibi 
~rıncte d ebılırler. E a en ışte istim ü 

;~tinde b~;~n ~?na?111a ilk tehlike işa
lıa~(:k illlk~n suratıle vak'a yerine ye_ 
~~olarak~ \e \aziyettcdir. Farzıma. 
\'ti ~ir ett'"~8 donanmasının bu gemi 
'J~J 1~t>ol Yoigı düşünülse bile onlar Sı. 
laıc ~nı k unu tutmadan donanmamız 

1
1n l t:n~' H~ıc; gemilerini de peşine 

ter tl', bu uı lımanma getirir . ., 
~ltl reod~C~<ıp da kaptanlann istek
lllJ '"ak lol~nı '<' .. kendi talikrine hıra. 

tı. çıkanlmalannı intaç eL 

t~dan k 
111 Crtı \e 51 arlarken I\lu tafa, San 
ı... korltı ... Çrrkez 1 mail kaptanlar ay_ 
·ıcı\ "''Un es· · ıı.... anın .. ırı bulunuyorlardı. Fakat 
~ı Ruıeıı· .... 
~ e:ıe kö ıgı, ambarlarda yanık 
" ~Ü\ler· Y ~rkı!an söyyliyen Meh-
'' ııı n~. l' ~aha.ti ı, denizin durgunluğu 
e ~· &önuıı:dtauı bir hava içinde başla 
r.:
1 

·~. }'atn r c~ bu i.ızüntüyu çabucak 
l()f ara ıraı~ suv~?lerin kalbindeki en 

\~luğa .. c.ndını hic:c:ettire hissettire 
L ot \'.? &ırışılmi tı' 
f\(~ '""Cfk ' ' 
~ .biraz ~n açıklanna kadar her da. 
•. ~ı~ti "" aha artan n-'e ha\'asilc 
"llcJ • "atn K ...,., 
~~c giden B . c~en bordalamrken en 
ı, kapta eıımıalemin sü\'Clrisi Et. 
t' Ufltı.ı. r.

0

11
a, kaptan köc:künde dürbün 

· ~ " ıcui. ~ 
tql da~1 l'an] Yen serdümen Ali ilerde 

1 ıto terd·. annda, kayalıkta bir nok 
'n •. 
' ~ey baba bel .. 
' he var Ali 

q -Oak ••• 
~~ı , Şurada ka 1 k b" . 
1• "ar · Ya ı ta ır gemı 

l' ~thcıın k 
ı ta:fa aptan kendi d- b" .. ·· 
·l~ Çevird· ur ununu o 
~1r em kaptan 

1
• haktı .. dikaUe baktı ..• 

dı ()1 ltl san rn' • b" b" .. ~ . · u Yü .. -..ngı u ulun sa-
ıorı.,.., ıune döndü 

• d' ·q rnınıd . 
, 1: anır gibi bir c:esle söy. 

C-.. . -·ııank 
ıın k azı .. Ev t ,, • 

!),. arala ... ı. anmış bır ge 
lııta' naksana ~uran parçalarına benzi
hltı boctoslarn ala gozükcn parçalan.. 

<\İ·· asından dumanlar tütü. 
il.· ' dedü "llSti .. rbünün" 
'·Cöııerin· u tekrar o noktaya dik 

kap~ 1 
Oradan a~·ırmadan E t. 

cevap verdi: 

- Zannetmem.. Görünürde hiç insan 
yok. Hele karalıklara birdaha goz gez
direlim. 

Ethem kaptan bunları söylerken ma. 
kine telgrafına da stop emrini vermiş; 
gerideki Balmahmerle_ Mithatpaşaya da 
işaretle durmalarını bildirmişti. 

Bczmialem yavaş yavaş yoldan düş. 
tü ... Çok geçmeden olduğu yerde, gemi 
ankazından bir mil kadar açıkta durdu. 

Süvari ile c:erdümenin dürbinile yap. 
tı~ı araştırmalar boşa çıkını~. ne gemi 
ankazmın civarında, ne denizde ne de 
Eşekadasının kayalıkları üzerinde hiç 
bir insana tesadüf edılmcmi~ti. 

i\ laamafih sil'\ arı bu araştırmayı ka 
fi gormcdi. Bilha..;sa, bö} le h-orkunç bir 
vaziyet içınde ra tlanan bu ankaz birkaç 
aattir ym·aş ya\ aş azalan düşman kor

ku unu yeniden körliklemiştL Ethem 
kaptana c:;eslcndi: 

- ~ana bak Ali! 
- Buyur beybaba! 
- Ko;. ikinci "ıÜ\ ari Sadi kaptana 

söyle. bir flika ındir .. in. 6 Gemici gön. 
de~in. Bu enkazın eh arında cırac;:tırma 
)aptır m? 

Ali ) :ıydaıı fırla) an bir ok gıbı kaptan 
kockündcn ayrıldı. \'arda\ elalarda ka) a 
ka~ a merdi\ enlerdı.:n indi. ikinci gü,·c.r
tede Sadi kaptanı buldu. Sı.ivarinin emri. 
ni söyledi. 

Sadi kaptan da gemi enkazını görmüş. 
onu seyred~yordu. Süvarinin emrini a
lınca derhal ~ancak flikalanndan üçüncü 
sünli denize indirdi. Yanına 5 kişi aldı. 
Bizzat l'nknzm hulundu~u ka)1ahk kıY
y:ı gitti. 

Etem kaptanla diğer SÜ\ arilcr bu ara. 
maıun netice~ini sabmızlıkla bekliyor -
lar, Sadi kaptanın döni.i~une intizar e
diyorlardı. 

Sadi kaptan beş çifte kürekle motörle
şen flika ile 10 dakikada enkazın yanı. 
na yakla~tı. Ka) alarm müc:ait bir nokta 
c:ında karaya çıktı. Hfılit duman tüten g( 
mi parça.;mın yanına gitti. 

Görünen parça arka kı mı tamameı. 

yanmı~. suda siyah köıniir haline gelmi; 
küçük 1oııajlı bir nakliye Rcmisinin bo. 
do:;laına ıydı. 

Bodo lamanın iki tarafında beyaz harf 
lerle ''Bandırma .. yaw:ı göruluyor f a~at 
gerek at~ten kah\ c ren~ bir hal alması 
gerekse mlarla bozulına~ı yüziinden u. 
zaktan okunamn-acak bir durumda bu 
lunuyordu. 

Bodo lamamn tahlalarıııdan bir kısmı 
yanmıc;: bir kısmı da sularla sönmü~. be
yaz dumanlar içind~ kalmıştı. 

Sadi kaptan adamlarile beraber bu 
parçada talıarriyata girişti. Aradı, tara
dı, bir şeyler bulamadı. Bezmialem ikin. 
ci süvarisi bu i~le uğraşırken iki tayfa • 
da Eşek adasının kayalıklarını bir defa 
dola~mak istediler. Gemi enl<azımn biraz 
uzağında k:ıyalann arasında yan çıplak 
bir ceset gözlerine ilişti. Oraya doğru 
koşarlarken Sadi kaptar.a da seslendiler.: 

- Sadi kaptan.. Burada bir gemici 
var. Ya baygın ya ölü ... Biz 01<1ya ko
şuyoruz .. 
İki tayfa, başka bir şey sôylemedcn 

kayalıklann arac:ında kayboldular. 
( D e\ nnıı \'nr) 

Okspor 

DUn de muvaffakı yel' I 
ah,lar yapı dı 

İstanbul, G (A. A.) - Okspor kuru- ı 
munca tcrtib edilen ok ntış müsabakn
larmın sekizlııcisi bugün saat 15 de uıki 
okçulardan İbrahim ,.o Bahir Üzok'un 
hakemliğiyle yapılmıştır. 

Müsabakalara uzun menzil nbşlarile 

başlanmış, kısa puta ntışlnrile nihayet 
\'Orilmiştl r. 

A t.ışlara on nmatör sporcu iştirak f't

mls vo çok iyi nPtict>lor nlmmıııtır. 

Çekoslovakyanın meşhur Slavyası, 

Mısmn Nasy.onal ldüp ve Yunanista
nın birincisi Olempiyakosun festivalin 
spor temaslarından futbol maçlarını 

yapmak üzere şehrimize geleceğini ev· 
velcc haber vermiştik. 

Slavya, Türkiyeye ikinci gelen ec
nebi ekıbi olmakla beraber bize teknik 
futbolu ilk göst~ren takımdır. 

Bu senekı merkezi Avrupa kupası 

maçla:-ının son karşılaşmalannda Slav
yalılar, bu turnuvanın şarr.piyonu ad
dedilen İtalyanın Guiova klübünü mağ
lup etmeğe muvaffak olarak · hem dt 
4 - O gibı büyük bi rfarkla - turnuva
<lan demine olmasına sebep olmuşlar

dır. 

Bugün tam formunda olan Slavyanın 
antermansız Türk futbolcularla yapa· 
cagı maçların neticelerinin lehimizde 
olacagı biran bile akla getirilemez. 

Mısırın Nasy~nal kliı'bü futbol takı· 
mıııda da, beynelmilel bir şöhrete malik 
olan kardeş m.emleket, milli futbol eki
bine dahil altı sporcu bulunmaktadır • 
Mısırlılann da takımları:nız tarafından 

yenilmesini p<:k mümkün saymıyoruz. 
Yunanistan şampiyonu Olimpiyakos 

ise; geçen sene şehrimize Pire muh 
teiiti iı:.mile gelen ve muvaffakıyetli 

ma!rlar yapan takımdır. 

Yazan ; 
Oç ayda bır çıkan "a ... J..eri sıhhiye 

mccmuaSI.,nın son nüsha"ında genç as
ker hekimlerimizden bir me-Jckdaşımm 

askerin dağ talimi hakkında yazclı{,rı etüt 
bilhassa dağ sporuna temas eden sıhhi 
mütaleaları itibarile istifadeye şayandır 
ve son zamanlarda bütün Avrupa devlet. 

!erinin dağcılı!;ra verdikleri cltemmiyet 
çok büyüktür; çünkü tayayrelerin dl.iz a
razileri daha kolaylıkla bombalayabil
dikleri modern harplerde dağların gerek 
melce \'e gerekse geniş sa\'aş abası teş

kil edecekleri tabiidir. 
Esa en harp tarihi de gözden geçirilir. 

sc en C"'.ki zamanlarda dahi birçok ordu. 

!arın ) u~ ek dağları aştıktan ,.e bu yol
da iyi talim görmemiş olan a kerlerin 

yorgunluk ve hnstalık dolayısile yarı ya. 
nya azalarak sonunda mağlfip oldukla-

rı görülür. Namağlup telakki edilen ve 
koca Homayı yıldıran harp tabiyesi üs
tadı Anibal en kuvvetli askerlerini Alp 

dağlarında gömmüş ve bu yüzden gaye
sine crcmemişti. Son Habeş harbi de dağ. 

!ık arazide yürümenin ve harp etmenin 
ne kadar ~üç olduğunu göc:terir. istiklal 

harbind .... bızi zaferlere ula~tıran amiller 
ara~nda Türk askerinin sarp dağ mınta.. 

kalanndaki çeviklik ile 
katmak lazımdır. 

mukavemetini 

Yunanistanın beynelmilel futbolcu -
tarından Vazgos, Depuntis, Simyonidi .. , ı ~ / '~ 
Gramatapulos ve Langos, OJimpiyakos t~'& ..& m ·~ 
kadrosuna. dahildirler, s o va ~ na • . 

Yunan gazet elerin in yacdıkJarına go 

re. Ole:npiyakos takımı bugün de tam 
formundadır. Nitekim bundan bir iki ay 
kadar evvel şehrimize gelen Fener · 

bahçeye yenildikten scnra Galatasaray 1 
ve Perayla berabere kalıp, Şişliyi mağ
lfıp ca'c.·n Enosis - Panatinaskos futbol-

cularmdan kurulan muhtelit takım, ts
tanbuldan dönerken Olempiyakosla kar 
şılaşmış ve bu müsabakada Olimpiya
kos çok hakim bir oyundan sonra yediği 
üç gole mukabil yedi gol atarak açık 

bir galibiyet kazanmıştır. 

AT 

LA 1 

YIŞ 

Geçen lıaf fa pazartesi giiniı l.ondranm Vayı Si ti slodmda bı'i}'iik atlrtizm mil.. 
sabakaları yapılmıştır. 

Amerikalı atlctforin <le iştirak cJmış olduğu bu karşılaşmalardd, talil günü ol
masuıa rağmen srl~scn bin l:adar mcraklı lmlımmuşlur. l'ııkarıdalli resimde bıı 

ı~ar.şılaşmalardan sırıllla :yüksek atlama 111iisabakas111da 4 metre 20 santim gibi 
giizr.1 bir drrcrc yapan Amerikalı V nrmer tlam atlnrkm göriflityor. 

Dı. Rasim ADASAL 
Bınaenale) h dağcılık yani dağ sporu 

her şeyden once binicilik gibi çok 10.
zuml u ve milli bir spor telakki edilmelL 
dir. Çünkü yurdumuz hesapsız \'e güzel 
deniz kıyılan yanında bu kıyılardan do
ğu smrrlanmıza kadar uzanan derece d~ 
rece ~rüksek bir çok dağlara va
tan te~kıl eder. 

Medeniyet ehramma tırmanmak husu. 
sunda azmimiz ve çalışkanlığımız bu 
hızla devam ederse dağlarımızın tepele. 
rine kadar dişli ve eletrikli tren ray
lanmn bir gün varaca&'1 muhakkaktır. 
Fakat ne de olsa biltfin medeni tekmillle 
rine rağmen Alp dağlarından bir türlü 
vazgeçemiyen büyük Avrupa uluslan gi. 
bi biz de Toroslanmzdan, keşişlerimizdev 
veya Munzur dağlarımızdan vazgeçeme
yiz. 

Türk ''atanınm yalnız plajlı deniz sa· 
hillerinden ibaret olmadığını takdir ~ 
der& en iicra köşelerde bile şeref hissi 
ve milli heyecanla bir vazife kabul eden 

her Türk genci her yerde bu güzel dağ. 
larla karşılaşacak ve yeşil bir ovadan 

başka bir yeşil ovaya varmak için oto. 
mobilden ziyade atın ü tünde olarak mu
hakkak bir dağ aşacaktır. 

Kaza kaymakamı, müddeiumumi, jan. 
darma kumandanı, asker heh"İm veya hü
kumet doktoru gibi sıfatlar taşıyan her 
vatandaş vazife icabı olarak çok.defa 
güneşin doğduğu andan battığı ana kadar 
şirin yurt vadilerini ve ovalarını çer~ve
liyen dağlara zaman zaman tmnanmak 
ile mükelleftir. 

Uç sene önce bir kış sabahı Trabzon 
mıntaka:.ını Erzincan ovasına bağlayan 
karlı lspikür dabrına çıktJğım zaman da· 
b'3 tırmanma ve yürüme taliminin ne ka. 
dar lüzumlu olduğunu anlamıştnn. Daha 
sonra da bir şube muayenesi seyahati do 
layısile o havalinin birçok yq]erini gez.. 

mek fırsatını bulunca dağların sinelerin· 
de ne yaylalar, ne cennet gibi yerler gör. 
düm! Dağda hayat deniz hayatına naza. 

ran çok daha norınal ve daha gönül açı
cıdır. Deniz kıyılarında insanı kmçılryan 
şehvet bilakis semalara dotrru yaklaşan 

dağ tepelerinde yatışır; insan oralar 
da birçok hırslardan sıyrılarak hafifleşir 
ve geniş bir ufuktan gördüğü dunyanın 

azameti karşı~ında biraz da dindar ke.. 
silir. Peygamberler bile Allahlarilc daha 
yakından anlaşmak \'C ilhamlarına maz-

har olabilmek için dağ tepelerine çıkmadı 
tar mı? Eski Yunan ilfillelerinin ve AL. 
!ahlarının mukaddes ve ebedi ikametgah 
!arı Olimpos dağı idi. En eski Türk ta
rihi dahi mukaddes dağ efsanelerile dolu 
dur. Filozof Beniçe "Zerdüşt böyle söylü
yordu .... meşhur kitabında şehirlerin gü
rültülü ve bozuk ahlak havasile dolu sah 
nelerinde yorulan filimi dinlenmek ve in. 
sanlığmı idrfık ettirmek için dağa çı. 
kartır. 

Dağ deniz kıyılannm aksine olarak bü 
tün sene müddetince yani yaz ve kı~ spor 
ve istirahat sahası olmaya müsaıttır. Ve 
A vrupanın Chamonix gibi karlı dağları 

hc.r sene binlerce insanın, baştan başa 
bir gençliğin tavaf ettiği spor kfibeleri
dir. 

Ben kendi hesabıma pazarları Istanbu 
la civar dağların ormanlarında kamp ku. 
rup kaynaklan ba~mda bir yemek yeme
yi ve ciğerlerimi de tertemiz ok ijenle şi 
şirmeyi en candan bir zevk bilirim. Ge
çen haf ta Kayıc;: dağmdaydım. Ye ta Kn 
dıkö};ünden oralara kadar yürüyerek 
kampını kuran bir Türk ailesinin bütün 
uzuvlarile temas edince hepsinin Avrupa 
da bulunmus olduklarını anladım. 

(Alpinizm) ic:mini alan dağ sporunu 
bir Avrupa malı olmaktan kurtaralım ve 
binicilik gibi Türk gençliğine en ideal bir 
spor olduğunu kabul ederek tnudaj! 
merkezlerimizi biran evvel çoğaltalım. 

Dr. Rasim ADASAL 
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Atatürk 
Se.Anlk anlaşması 

münasebeti le 

Bulgar kralı tara
fından tebrik edildi 

Ankara, 6 (A.A.) - Sel~ anlaşma. 
smm imzası münasebetile, Bulgar kralı 
Boris ile reisicumhur K. Atatürk arasın.. 
da aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur. 

Ekselans Kemal Atatürk 
Reisicumhur 

ANKARA 
--Balkan milletlerine refahlı bir istik

bal temin eden Sel!nik arilaşmasının im
zası münasebetile, başarılmasına ekselan 
sınızm en acfil yardımı deriğ buyurma.. 
dığı bu tarihi eser için en kalbt tebrik. 
]erimi ve en hararetli memnuniyet his. 
lerimi ekselfuısınıza bildirmekle bahtiya. 
nm ... 

Bor is 
Majeste Boris lll. 

Bulgar kralı 
SOFYA 

"Sel&nik arila~sırun imzası münase.. 
betile bana gönderdiği nazik telgraftan 
dolayı majestelerine hararetle teşekkür 

ederim. Başarılmasmda majestelerinin 
aldığı faal ve semereli hisseyi büyük 
memnuniyetle tebarüz ettirerek. Balkan 
milletleri için bir refah ve muhadenet 
devresi~ bu tarihi eser için majeste. 
lerine en samimt tebriklerimi takdim ede-
rim ... 

K.ATATÜRK 

Japonlar 
Çlnde bombardıman 
/aallyetlnl arttırdılar 

Tokyo, 7 (A.A.) - Domei ajansının 

lildirdiğine göre, Japon bahriyesine men 
sup bazı tayyareler bu sabah Cantonun 
üzerinden uçarak şehre beyannameler at. 
m.Şardır. Diğer cihetten Keulunkanton 
demir yolu bombarclnnan edilmiş ve ke. 
silmi§tir. 
Bir bombardıman dabu 
Hankeu, 6 (A.A.) - Japonlann 26 

bombardıman tayyaresi ile 27 avcı 

tayyarcıei, aaat 16,50 de Hanlceu tay -
yare meydanını §iddetle bombardıman 
etmitlerdir. 

Birçok noktalarda yangın çıkmııtır. 
Civarda bulunan bir kasaba, alevler 
i~dedir. Facia kurbanlan miktarının 
fazla olmasından en'dişe edilmekte. 
dir. 

Çin tayyareleri, mukabil harekete 
bulunmuılardır. 

Tayyareye karıı bataryalann müda 
faası pek o kadar faal olmamııtır. 

Kadın çorapları 
.- Baştara/ı 1 incid8 

Nizamname hüküırilerine muhalif ha
reketleri tesbit edilenler hakkında bir za. 
bıt varakası tanzim olunacak ve bu zabıt 
varakasının bir sureti 48 saat zarfnda 
mal veya müessese sahibine veya mü. 
messillerine tebliğ edilecektir. Zabıt va. 
rüasmm di~ bir smeti, 1705 ve 3018 
sayılı kanunlara göre takibat yapılmak 
Oıere, mahalli cumhuriyet mlldediumu. 
milline verilecektir. 

Boğazlar 
mukavelesi 

ltalyaoın iştirakine 
dair kararname 

çıkarıldı 
Roma, 6 (A.A.) - Resmi gaute, 

bir kararname neşretmiştir. Bu karar. 
name Boğazların rejimine müteallik o
lan beynelmilel Montrö konferansı 

mukarrcratma İtalyanın iştirakini tas.. 
vip etmektedir. 

Bu kararnamenin ahkamı 2 mayıs 
1938 tarihinden itibaren makabline şa 
mildir. 

Sovyet - Japon 
ihtilafı 
~ J>aştareh 1 incide 

tün alAkasının merkezi olmakta devam 
etmektedir. Müdafaa komiserliğinin or. 
ganı olan ''Kızıl yıldız., gazetesi,, şöyle 
yazıyor: 

"Şmıank Samurailerin iştahlarını bi • 
len Sovyet hükClmeti uzak §ark hududu. 
nu geçilmez bir hale getirmek için sen~ 
den seneye tahkim etmiştir.,, 

Pravda gazetesinde miralay Konda
şof eski münferit müstahkem mevkiler 
sisteminin yerine magınot hattı gibi im. 
tidatlı bir istihkamat hattı ikamesi 
lüzumundan bahsettikten sonra VoroşL 

lofun bir cümlesini zikretmektedir: 
"Biz yalnız Lagoda gölünden Kara. 

denize inen garp hududumuzu değil ay. 
ni zamanda uzak şark ve şarki Sibirya 
hudutlarının tehlikeye en ziyade maruz 
olan noktalannı da tahkim ettik . ., 
Tahrip edilen tanktar 
Tokyo, 7 (A.A.) - Harbiye nezareti 

tarafından bildirildiğine göre, 4 il! 6 
ağustos arasında Japon piştarlan tak. 
riben elli Sovyet tankı tahrip etmişler. 
dir. Japon piştarla.rmın zayiatı 5 ölü ve 
birkaç yaralıdan ibarettir. 
Sulh tekhfi ve protesto ı 
Tokyo, 7 (A.A.) - Zannedildiğine gö.. 

re, Moskovadaki Japon sefiri bugün hil. 
kfunetinden aldığı talimat mucibince 
Litvinofu ziyaret ederek mumaileyhe bir 
sulh mesajı tevdi edecektir. Fakat sefir 
ayni zamanda yapılan hava akuilannı 
da şiddetle protsto edecektir. 
Tokyo-Berlio • Roma mihveri 
Tokyo, 6 (A.A.) - Alman bUyUk 

elçisi ile İtalyan btıyilk elçisi, ayrı ay. 
n hariciye nazın muavini B. Horinu.. 
§i'yi ziyaret etmlglerdir. 

Hatay lhllUlfı 
zamanında lrakın 

tavassutu 
Ankara, 6 (A.A.) - Elkabca gaze 

tesinde Ankara görilşmeleri hakkında 
intişar eden yeni maHlmat etrafında 
yaptığımız ıoruıturmalar.dan, tra'k mc 
busan reisinin müf arekatlnden evvel 
Hataydaki milletler cemiyeti komisyo. 
nuna tarafgirane ~graf çektiği ve 
diğer taraftan Türkiye ile Suriye ara. 
sında taksim suretile bir hal tekli 
tavaiye ve tavuutunun iki tarafa dost 
luk maksadile ırak hUkfunetinden çık. 
tığı öğrenilmi)tir. 

Lehistan 
Prağ bil" tlmetlol 
Protesto etti 
Oç \;ek tayyaresi 
hududu tecavüz 

etmiş 
Varşova, 6 _(A.A.). - Oç Çekoslovak 

askeri tayyaresi bu sabah Siyezin mmta 
kasında hududdan yirmi kilometre içeri. 
ye kadar bir uçuş yapmışlardır. Polon. 
yanın Pragdaki elçisi, Çekoslovak hüktl.. 
meti nezdinde bu uçuş i~n şiddetli pro. 
testoda bulunmağa memur edilmiştir. 
Atmun gazetelerinin 
hücumhın 
Prag, 7 (A.A.) - Glatz cıvannda bir 

Çekaslovak tayyaresinin Alman arazi
sinin üstünden uçması üzerine Alman 
matbuatı Çekoslovakyaya karşı ateş 

püskürmeğe başlamıştır. 

Çeteka ajansı 20 nisandan 6 ağustosa 
kadar Çekoslovakya arazisinin üzerinden 
75 kere Alman tayyarelerinin uçmuş ol. 
duğunu kaydeylemektedir. 

Bulgaalstanda 
kuraklık 

Sofya, 7 (A.A.) - Bulgaristanda bir 
kaç aydanberi devam eden kuraklık do
layısile hükfunet hay\'anlara yedirilen 
her türlü otların ihracını menetmi~tir. 
Hfila1met zürraa yardım etmeğe hazırlan 
maktadır. 

Arnavutluk 
Krallçesloio doğum 

yıl dönümü 
Tirana, 6 (A.A.) - Bugün bütün Ar

navutlukta kraliçe Geraldinin doğumu 

yıldönümü kutlulanmıştır. Yeni bir ka
nunla 6 ağustos tarihi milli bayramlar 
arasına konmuştur. Kral ve kraliçe dün 
akşam Durres sarayında bir garden parti 
vermişlerdir. 

---0-

Hitler sulh 
istiyormuş 

MDtekalt bir genera
le b6yle söylemiş 
Berlin, 6 (A.A.) - Mütekait tngi. 

liz generallerinden tskoçyarun "ingi. 
li.z lejyonu,, reiıi lan Hamilton, Hit. 
leri ziyaret etmek için gitmit olduğu 
Berıtesgaden'den Hitlerin p.bsi tay
yaresi ile Berline avdet etmi§tir. 

Ayni tayyare, kendisini bugün öğ. 
leden sonra Londraya götürmüştür. 

İan Hamilton, Hitler ile yapmış ol
duğu görüşmeler hakkında İngiliz zi
mamdarlarına malilmat ve izahat ver. 
meden evvel gazetecilere beyanatta 
bulunmaktan imtina etmittir. 

Maamafih, Hitlerin bir Avrupa har
binin önüne geçmek arzusunda bulun. 
duğundan emin olduğunu söylemiı. 

tir. 
General, Almanyanın bqkalannrn 

'kendisini mütemadiyen tahrik etmele. 
rine müsamaha etmiyeceği fikrinde 
olduğunu ilave etmiştir. 

lzmir Belediye 
Reisi 

BogUo lzmlre 
hareket ediyor 1 

lzmir belediye reisi Behçet Salih Uz, 
dün, Ankaradan §ehrimize gelmiştir. Bu 
gün de lzmire hareket edecektir. Behçet 
Salih Uz, Ankarada bütün vekAletlerle 
temas elmiş. 1mıiri alfilmdar eden me. 
selelerle fuar işleri hakkında komşnuş.. 
tur. 

lzmir fuarının, açılmasına pek az bir 
zaman kaldığı için şimdi, son hazırlık
larla uğraşılmaktadır. Bu Sf'lleki Patis 
sergisinin ten\irat plfuunı yapmış bulu. 
nan meşhur Holandalı tenvirat mütehas. 
sısı Zil Iımire gelecek ve tenviratm u. 
mumi nezaretinde bulunacaktır. Müte. 
hassıs Zil Paris sergisinin tenvirat plfuı. 
lannı hazırlayan zattır. Bu zat ayni za.

1 
manda Nevyork sergi~nin tenviratı için 
de angaje ediJmiştir. 

Mareşal Balbo 
Herllne gidiyor 

Berlin, 6 (A.A.) - Mareşal Balbo, 
mareşal Göringin daveti üzerine bir kaç 
gün kalmak üzere 9 ağustosta Berline 
gelecektir. 

ihtiyar bir ana 1~,~ KHzonan namusunu koruma&< 

arslan kesildi ! ıı8r, 
Köyün en güzel kızını kaçırmak isteyen haydutı1ar. 
ihtiyar kadının silahla müdafaası karşısında kaç 

içlerinden biri vuruldu, öldü d ~ 
Sinop - Sinobun Karapınar köyünde, haydutların gafletinden ısuta ealıP il 

silahlı haydutlar çok güzel bir kızı ka!;tr- ı yan oda}ıı geçmi~ ve silihl11:1\Zi}et~ 
mağa teşebbüs etmişler fakat kızın ana. ..müştür. Hiç ummadıkları bU kJZlııJll 
sının 'gösterdiği cesaret ve soğuk kanlılık şısında şaşahyan haydutlar, kesueıı ~ 
karşısında emellerine muvaffak olama. musunu korumak için ası~n eıflİ~erst 
m.ışlardtr. nrn üzerine saldırmak ıst ·rıdc11 t"df.. 
Şehvet hırsile gözleri dönen ırz düş. ateşle karşılaşmışlardır. Jçleflıe ,~ 

manian geceyansı evi bamuşlar ve }'ata- yaralanmış. yakalanma~tan 'ıc1ard1f · 
ğmda her ı:eyden bihaber yatan kızcağızı maktan korkan d!.~er.~erı~ karaç~ııısr • 
bir çarşafa sarmışlardır. Yaralı haydut otmu~tur. 
Kızcağmn ayni odada yatan anası, detle aranılmaktadır. 

Öz kızını berbat 
eden canavar <': 

anıstO ~ 
BUtlln Amerika bu günlerde Divyer Bu noktayı Pol şu suretle aecel 

davasını takip etmekle meşguldUr. Da- ( - Otomobile cesedi aıdıın· >-e ~~ 
va devam ettikçe birçok inanılmaz ha - bu cesedi ne yapacağımı. rı:::~ ..J 
kikatler meydana çıkıyor. cağımı dilgünerek gehrfn 1 b'l". 

Vaka audur: 1937 birinciteıırlninde dolaştım. Sonra neden )'1lPuğrıll ti!~ 
Pol Divyertn idare ettiği bir otomobl- den ben de doktorun karısın• •aP"".~ 
lin arkasındaki eııya yerinde, doktor Ll· ettim. Kocasının bir otoınobll g&t~ 
tıefild ile karmnm cesetleri bulunmu,. uğradığını, Boston hastanes~~ıııııe ~ 
tu. 18 yqmda bir delikanlı olan Divyer dUğUnU, arzu edenıe otoın°b1 ,,ıı}1~ 
suçunu itiraf etmiş ve milebbed hapis disini hastaneye götUreceğiJJl Uııl- ~ 
cezasına mahküm edilmişti. Kadım aldım, Bostona götUrd t(l40 

Divyer, Amerikada Mane hükumeti hastane kapalıdır diyerek bir ;ıe ~ 
Sut gehri polis mUdilrünlln kızı Barbara koydum. Sabahleyin otoınobil dl! r.e İ 
Karolla sevişiyordu. Doktorla kansını neye götürürken macerayt ıcrıı pallf . .fi 
öldürdüğünü itiraf eden delikanlı, muha- tattım ve geri dl5ndilk. Tsıtl ıcell F.:°ı> 
kemsi sırasında yaptığı çüte cinayete dUrilnUn evinin önünden geçerllt! ,w·. 
bir sebeb gösterememişti. Mahkmlyet - mUdUrU evinden çıktı. Otoınob~ tıl 
ten sonra seçen mUddet zarfında elde Kadrnr revolver kabza.cılyle .\111,.dO· ~ 
edilen deliller cinayetin hakikaten deli- ),lttr ve elleriyle boğarak öld ıJl1 ırr" 

otomoblldf'n indi: "ııimdi bUll kanlı tarafrndan işlenmiş olduğu nokta
aında ştlpheler uyandırmış ve davaya 
ycni1en bakılmasına karar verilerek 
tahkikata glrlşllmlşU. Bu tahkikat bitr 
mı,, mahkeme yeniden davayı rüyete 
başlaml§tır. 

Bu aefa delikanlı mahkemey~ bitkin 
bir halde çıkmI§tır. Mahkeme salonunda 
fenalaşm11 ve kusmU§, nihayet salondan 
çıkanlmasma mecburiyet h!aıl olmuı -
tur. 

MUddeiumumt yeni tahkikat safhasını 
iddianamesinde §ti suretle anlatmıştır: 

- Pot ile Barbara çocukluk arkadaeı. 
dır. Delikanlı 1935 te kıza Aşık olmug. 
tur. 1936 da kız delikanlıya acıklı bir i· 

tlrafta bulunmuş, "ben, babamdan nef
ret ediyorum... Çünkfi kızlığımı berbat 
etmişti,, demiştir. HattA bu itirafını er
tesi gUnU yazdığı bir mektupla teyid et
miştir. O günden sonra Pot genç kızı bir 
daha g<SrmemiştJr ... 

1937 ağustosunda kıztn babası, kfiçilk 
ktıı Batiyi beraberine alarak Vlnoma -
da bir arkadaşrnm evine gitmi§tlr. Bu
rada Pol bir gUn polis müdüril ile karşı
laşmr§ ve: 

- Efer Batiyi bUyUk kızınız gibi ber. 
bad etmeğe kalkart!anız klZDlızm mek
tuplarmı kannıza gösteririm! demiştir. 

Baba bu sözlere sesini çıkarmamış, 

dlikanlı blrkaı; glln eonra polis mQdU -
rllnden bu mektuplan kendisine satma
smr teklif eden bir mektup alnu§, fakat 
cevab vermemiştir. Polis mQdUrU ikinci 
bir mektupla, eğer mektuplan satmıya-

CAk oluna başka vasıtalara milrncaat e
deceğini bildirmiştir. Birkaç giln sonra 
delikanlr, faili anlaşılamıyan bir suikas
te maruz kalmış, nereden geldiği belli 
olm.ıyan kurşunlara hedef olmuş, fakat 
yaralanmamıştrr. 

7 Eylülde polis mfidUrU otomobilini 
dclikanlınm otomobiline yanagtınnrg ve 
kwnm bir çocuk doğurmak üzere oldu. 
ğunu ve isterse bu hakikati tevsik için 
kızı istediği bir doktora muayene etti
rebileceğini söylemiştir. Ertesi gUn ma
cerayı Poldon öğrenen doktor Lltlcfld 
Poliln evine gelmiş, biraz sonra da polis 
mildilrü kendilerine iltihak ctrn~'ilir. Fa
kat kwııı beraberinde getirmemiştir. 

Polis müdürü, macerayı bildiğini hisse -
dince doktoru, evYelA revolver kabzasl
Ie wraralı: bayıltmış, sonra PolUn oda
sında bulduğu bir kemerle boğarak öl. 
dUrmilştllr. Daha sonra delikanlıyı re,•ol
veriyle tehdit ederek cesedi Potun oto
mobiline koymuştur. 

Fakat vaka henUz bitmiı değildir. 

Doktorun kansmı kim :ve naad öldilrdQT, 

ye götUrUrsen göUlr!,, dedi. JIOl,;fı 
Muhakeme devam ediyor. tlt· 

celselerde şahitler dinlenece1' 

Filistin • 
hadiseıerı 1,ı 

Bombalı teca•ttf 
devam ediyor 

ı i afı"!.J 
Filistim!e çiftliklerinin ti~'"' 

kamla çeviren erkeklerint ~~ ~l'I' 
retile yardım eden Yalı ' .~ 

Kudüs. 7 (A.A.) - N~bl::; ~ 
otobüste seyahat eden bır ~/ 
arkasında oturan bir yol~ ~ 
tabanca ile bir el at~ edil ditt" f':.J 
müştür. Korkudan ~şıraned~if"
mUdahale etmeğe cesaret /.ı 
Dllnkil hadiseler ö~ıedeJ' ~ 

Kudüs, 6 (A.A.) - ~ 'll'e/P I 
Eski~ehirde bir Arap p0~• ~.J 
tabanca ile ateş edilınittlr· o~ I 
muru, çok ağır yaralantııl!,,ııt i 
rağmen, mukabelede bullllıtl ~~ 
ancak oradan geçmekte 

0 ıc•çıs>'~ .1 
yaralanmı~, mütecavizl~r ,))~ ~ 

Civarda bir köyde, bir y tJO"' /. 
atmak niyetinde olduğu l•f' tJil /, 
vakitsiz patlamasından d~lel' ..,, 
ölmü§tür. Akkada tetbifYl dilet' 

. " bC e J haber verdiğınden fUP ~~ 
rabı öldürmüşlerdir.. ç'tP' f. 

Jngiliz askerler• il~12cııı• (111. 
Kudlis, 6 (A.A.) - ·~,r~ 

ria arasındaki yolda ted~ı ,,r•~ 
tazam İngiliz askerJerı .. - .} 

çarpı§ma olmuıtur. .., teP' 
Bir İngiliz askeri ~ 

de .oldu'kça nyiat ve 
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lhr <Dünkü ~•"·ıdao deu.m) 
~ 1Yar d·ı J 
•ıtıa . 1 enci sustu ve hiddetli bir 

~- Pı""' 
"1ddctı· l""'sunu çekmeğe koyuldu. 
h 1 Çek' 
ı>trıra:" 1Yor, fakat artık duman sa-

11\ 'o10td . "'tıtd u. Pıposunu ayağının ucu-
'ltı U Ve • • • 

ııa 8 k ıçını çekerek koltuğunun 

ı ltıırb~ _rştırdı. 
~d·. lJ galar §imdi her tarafta ötüyor-
tı"o ava Yalnız 1 ··ı .... ·ı . 1 r n' • on arın o uşu ı e tıt-
t ı.ICııyd· 
tııı irııe . 1

• Kara kurbağalarının u-
lli Yişle · taafclj rı, daha sağır, <iaha çok 
tcçllliı 0

1
1UYordu. Yeşilden koyu griye 

~er o an 
ı tibi semada ay bir mızrak kab-
Ç~11 Parlıyordu. 

tıı. k bird b" · en ıre hırslı bir sesle öt-

' 13· d-"J ı!iy0 ~t~:rı.., lc~musun, dede, ben de büyü-
t llıcrha ıt beygir çalacağım. Herke-
~\ allı t· 
t tltıcıra e ıne sığınara1c avuç açmak 

l, • (Bezika) gibi yapmak iste-

~ti" o1ar 
'S sıçrayarak· 
~ ııaın· · 

bq Otltıın ıl\le ! .. dedi. 
lı Yana ç başparmağını kaldırdı ve 
::- ~tl~~fik, kulağını gerdi: 
va. 'Ycıt4 ı 

~ sıı §id r .•. 
'iJ~ı. Sodu dc.~Je ayakları üzerinde sıç· 
t~ı'aıhkta r 110ğütlerin arkasından ke
~ arıdırant~·delen ve suyu hafifçe dal
dıı'ak \'c, .. •r gürültü geliyordu. Yek· 
j agır erkek sesleri ~·ükseliyor. 
btj" o1ar 
'\1 Cttırett• 

~l asil h ı: 
~ aykır, fakat çok hızlı de · 

~. ttık he 
Yetandan boğulmuş bir ses-

~ liop h 
takt,.' op diye haykırdı. 

' "'n alç k llopı . a ve kısık bir ses kısaca: 
t dıye cevap verdi. 

dtıı~tı}'atk,ı 11 . 
~b '}'rıta r eller tarafından biribirin-
'' ı.. il •ık k d uaııı,.d amış -dalları kımılda. 
t11c· ı .. ılar Ç 

'lıt ı \'c · ahlrkların arasında 
t, )~~flııtı~ıtnç Çe<:uğun bekledikleri 
>r:~ lıkturn .,., kuru yere gürültüsüzce, 
~ k bir ~ Sakallı, vücudu nisbctsiz. 

~ İlcrıc:.ot giymiş olan küçük bir 
'dcrı a ~· Sık ve sert saçları tak
>ı1} İlli" §agı sarkarak kirpiklerine 
"l~ .,or ve . 

tııı · hıı .,. sıyah, karanlık, emni -
>~ ~rı tam e aşağıya bakan gözlerinin 

ıo'b all'lını ·· ·· ~ıı .. ı i C" ortuyordu. Başını a-
t t ~tara ~ı~ ve biraz eğri tutuyor, 

tt . tnlin a maga mecbur olduğu va-
tık tı çc · 

~ •iıcc vıxecck yerde, yavaşça, 
~ "licı.ıd .. ' boynu tutulanlar gibi bii· 

;, -1 L "llU r · , 
'11. •ıcr h :ı:evırıyordu. 

ı}' ırsız]ı ~ h. 
'lı, Ctte bi gı ımaye edebilecek 

~~. l (.4ıki r hırsız yatağı olarak ta-

'ııı~ Ycrı~~nuyat} idi. Hırsızhk ya. 
itırd 1f ha 1 haber verdikten sonr.ı 
~ tı. Yvanıarı .. .. 
<ıi satmayı ustune alı-

'\ )·~ 
•'il .''ahit b" .. 
t 1• a thtiy ır goz ve hiyanctkar bir 
~t '~il\ lra ve ~ b • 

'ıt trclı: b· . çoeuga aktı, yerın· 
~r hoyl\ ıçırnsiz vücudunu hare -

'
1k bir ~llu geriye döndürdü. 

~ ~~~ile cııe: 
1çaı_ a bu d 

• ıc .,., _ ra a mı? diye haykırdı. 
•11Ut • nıaın bir ses cevap ver· 

ı lıt,.,. 
tut.. i . . . 

~lı . Yısınız ya, koca çapkın-
ı b_ ,lık 
~ .,., a~ 

• tı. Si~- gaçsız yerde kızıl k:Ilı, şık 
ı, 1}" •11eler · · '.I . 1 a11 3 gıymış, elbiseleri bir 
~l\ı C>rıcz~tan birisi göründü. 

~~ll'ilkat 1;e uzatır gibi bir hareke!. 
ktı .., crhaJ hatasını gördü eli c: , 
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- Hiç ... DüşiınmUştiim ki ... Fakat ne 
ehemmiyeti var, nereye gittiğini ona 
söylemiyeceğinden de emindim. 

Lüzumlu T elelonlaT 
Yangın: 
Istanbul tein: 24222, BeyoAlu için: 446.U, Kodık8y lcln: 60020, lrsliud:u 

için: fi0625. 

- Hay şeytan hay, dedi.. Parma1t\:ı.. 
rının ucunun tutulamıyacağını unutu
yorum. Bununla beraber bonsuvar. Ya 
bu kü~ük şeytan bana 'balıseclilen bu 
mu?. 

Bunu söylerken Vasili gösteriyordu: 
İhtiyar başını salıyarak kuvvetle ce

vap verdi. 
- Elbette bu becerikli bir çocuktur. 

Bir gölge kadar· hızlı gider. Ne o oturu
yor musun? 

Buzika kendini yere bırakarak n.e~e i
le ce\'ab vereli: 

- ~turuyorum elbet, kendimize ziya
fet çekeceğiz. İçkisi benden ... Akim, ö
te beri çıkar. 

Akim bir keten torbadan bir votka ı;i

şcsi, birkaç kaynamış yumurta ve iri bir 
ekmeğin yansını çıkardı ve Buzikanm 
önUne ot Uzcrine koydu. İhtiyar dilenci 
hırsla bu harck0 !eri takip cd!r9r v9 
tek baş parmağı ile kısa kesilmiş bıyı-

ğını uğuşturuyordu. 

YUzü Buzikaya çevrilmiş, fakat göz -
leri Akim'in ellerinde: 

- Artık ı::-<'lmiyeceğini diişüntiyor -
dum, df'tli, bugün seni D~retoida gör
dilm. Şarnbdan fnzln ııarhoı;tun. Kcndi
kcnclime bu . akfiam nııı:ikn ı::öıülmiyc

cek dedim. Bunu imkfınsız gördiim ... I<nh 
kah ... knh. 

Buzika ağırca c(wnb verdi: 
- İçki beni hiç sıkmaz. Mahsus (iyle 

yapıyordum. Sonra akşama kadar uyuk
ladım. 

- Kripanın cwinde mi? 
- Bundl'n sıtn:ı nC'? farzet ki I\ripa-

nm C\'lncle ! 
- Kimin <'Vinde olursa olsun hana gö. 

re hepsi bir. Bütün dişiler senin için 
çıldınyorlar. 

Buzika omıızlnrrnı kaldırarak <'C'vnb 
'·erdi: 

- H1>psini şeytan alsın. Sanki başka 
yapacak işleri yokmuş gibi! .. belki bu 
seni kıskandırıyor. 

- Zavallı ben!. kadınlara dair düşün
celerin bile naRıl olduğunu scneJ(lrden
bP.ri unuttum. Brn~i7. o sc>ni bırakmak is 
tC'mivorıiu? 

- BC'ni mi bırakmıyacak? 
Buzika rımnlyc>tlP. ı:;öz kırptı. Ve çeM

sini knldırnrak bir işaret yaptı. 
- Bir parça i<'rırı;rın daha i~ i hir şey 

yapmış olursun ihtiyar. GörUyorum ki ça 
n:ı~ın rtrnfında dolal}ıp duruyorsun, hny

di bC'I doııtum. 
- Ilf'n mi? bl"n sC'nclrın bir ı;cy iıote

dim mi? Hayır, asl:ı. Bu yalnız b!r fi. 
kirdi. Mfüıyö Dıızika ~ıhhatinize içiyo
rum! Allah bütUn tı>ıebbüslerini?.de size 
muvaffakıyet versin. 

İhtiyar baş parmağıyla şi'jeyi hir çen
gelle yakalar gibi boğazından yakaladı 

ve titrf'k ağzına götürdü. Yavaşça, dam
la damla diş etlerine akan votkanın lC'Z· 
zetini Pmdi. Sonra şir;eyi nuzikaya uzn. 
tarak bil~ğinin tı>rı;iylrı ağzını Fiildi: hiir 
mctkarane bir lakaydi ile !iordu: 

- O nereye gitti~ini öğrC'nmek istedi 
mi"! 

- Kim? 
- Kripa canım. 
Buzikrı ı.a:::ırlarını ciddi bir dik~atle 

ihtiyann alnı U7.erinde tesblt <'tti. Re. 
limeleri uz3tarak ve kaslarını <:atarak: 

- Sordu, dedi. Sonra ne olacak"! 

.Mükalemeye kar1şm1y3n Akim bir yan 
bakışla nasihat etti: 

- Bu bahsi kapasan daha iyi eder -
sin Löbuk. 

Huzika ku::ı1t ses! içcrsinde ihtimal 
verilemiyC'n bo,;""az nağmeleri yaparak: 

- lhtiyar köpek, de~i. Ne kurnazsın 
be... Beni iyi dinle dostum, hareketim 
hakkında miltalca beyan edecek olan 
sen dc>ğilsin. Buzika Kresevoya gidece
ğini söyldiği vakit bu, onun Filiboyuya 
kadar şiddetle tnkip olunacağı manası
na gelir, halbuki ayni zamanda (Buziko.) 
beygirlerini satmak için Stefan panayı
rında olacaktır. Şiyak doğru söyledi. Bu 
bahsi kapasak iyi olur. 
Buzikanın söylediği mliddctçe Vasil 

onun yüzüne sabit ve meraklı bir göz
le baktı. Bununla brıraber hırsızın ta -
''ırlarrnda fovknliide bir şey yoktu. Sık 
ve kırmızı asker bıyıklı, iri ve çiçckbo
zufu çehresi sükunc>tli olmakla berabC'r 
sıkınt..ınm akisleri uc bu çehrede parlı· 
yor gibi göriinüyordu. Soluk kirpikli göz 
kapakları altında gizlenml§ kilçük ela 
gözlninin bakışı uyanıktı: yalnız son da' 
kikada keskin V(l zalim bir ışık bu göz. 
lC'rden geçmişti. Hareketleri, mümklin 
oldu~u kadar az kuvvet snrfetmosini dü
r;iinüyormuş gihi, ağır ve tembeldi; fa
kat gömlC'ğinin ynkasmdan fışkınnış iri 
ve kuvvetli boynu, uzun ve etli elleri, 
kızıl kıllarla örtülü kolları bu adamda 
pek az kiııide bulunur bir kuvvet oldu
ğµnu gösteriyordu. 

Gc>nç çocuğun ısrar eden bakıııları al
tında Buzika istcmiyer<'k başını Vasil. 
den tarafa çevirdi. Gözleri derhal sön
dü. Ylizü lflkayt bir mana aldı. Ç'.ocu
ğa müstorihane sordu: 

- Çapkın, niçin gözlc-rini öyle oğuş
turup duruyorsun? Adın nedir? 

Çocuk ökslirmc>ğe başladı: 
- Vasi!, dedi... Sesi kendisine çok 

hafif ve çok ince geliyordu. 

Löbukıın dudaklnrındn riynltar bir tıI. 

rıtma dolaştı: 

- Bur.ika, bilyüdilğü vakit ne olmak 
istediğini onn sor. Sen gelmeden r>vı:el 

onunla bu iş lizerinde gC've>zclik ediyor. 
duk. Bnnn "s<'nin gibi ımdakn dilenmek 

istemiyorum. Bc>n Buzika gibi olmak is
tiyorum! de>di. - Burada sC'bC'bini bilmek
sizin hl r ~ nl:ın ilfı ,.(' f't ti - Bu beni o ka
dar güldürdü ki karnının sancı girdi! 

r.f'nç ço<'ıık. şiddetle başını büyükba
basınrn olduğu tarafa çevirdi. iri. f']a 

gözleri birdC'nbirf' mai;mumlaştı. Geniş. 
ledi Vf' ı.::-nzabla doldu. SC'rt bir tavırla: 

- Yetişir, dedi, bu bahsı kapa! 

Buzlka mütehayyir. bC'klenmiyen bir 
yumuşaklıkla haykırdı: 

- Vay kfü;ük edcbsiz! .. Haydi yak. 
laş b:ık:ı."rm ! sen de bir parça içmek is
ter misin? 

O Vnııili dizkrinin arasına yerleştirdi, 
iri \"C' kıın·ctli koll:ıriyle> zayif vücudu
nu sardı. Ço<'uk cc>sur bir tm ırla: 

- Şı\phcıılz, ce,·nbını Vf'rdi. 

- Sen mağrur bir şey olacaksın çap- ı 
kın! haydi boşaltı .. 

O:ıezim hmıln şişey<ı bakarak riyakar ı 

v<ı ilıtiyntkıirlıkla şöyle dedi: 
- Araba çocuğa dokunmaz mı! 
Buzikn onu tC'skın etmek için: 
- Sus ihtiyar tilki, dC'dl. Şişede ka-

\'eşilköy, Bakırköy, Bebek, l'arnbyn, Büyükderc,Fcncrlmhte, Kandilli, Eren • 
köy, Kartal, Düyükııda, Heybell, Bursaz., l\ınıılı, için: Telefon mohabere weınu. 
runo yansın dcı~ek kAfidir. 

Hamt ttfalyest: 22711 
Veniz .. .. 36 •• 20 
He)azıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 400110. 
Sıhhi Jıııdııd: 44908. MOddciumurnUik: 22:!90. Emnl)ct mfidOrln~iJ: 24382. 
Elektrik Şirketi: Heyoğlu: 44801 • lstnnbul: 24378. 
Sular: ldnresl: lleyoAlu: 44783. Beşlkta~: 40938. Cibnll: 20222. Nunıosma. 

niye: 21708. OskOdar. Kadıköy: 60778. 
Havegazl: lstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyoijlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Ueyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıköy cibeU: 60'47. 

Denizyolları 
lstıınbul acenteli.Al: 22740. Kııraköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Sah Tophaneden 9,30 İz.mit, 16,30 Mudan)'D, 19 Ktırnblga, 20 Dandınmr, mı• 

l:ıl:ıdan 12 Karadeniz, :Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, 18 Bartın. 
Perşembe Toph:ınetlen 9,30 lzmit, 16,SO Mudanya, 20 Bandırma, Galaladaıı 

12, K:ıradenlz., 
Cum:1rtesl Tpphnneden 14, l\fudan:ra, 20, Bandırmıı, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

J8, ll:ırtın 
Pnr:nr Tophaneden 9, lmroz, 90,30 Izmlt, Gnlntnd:ın 8,30 Mudanya, J0,30 iz. 

mir Sür, 12, Kıırııdcniz, 22,20 Mudnnyo, 

Müzeler 
Ayasofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Cfnlll Klişk, Askerl Mlh:e ve 

ınrnıı;-Jar, Ticaret ve Sanayi MOzesl, Sıhht MOze: 

(lhı müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar ııcıktır.) 

Tiirk ve lslı't:n e.'>erlerl müzesi: Pazartesiden başka hergün saat 10 don 16 ya 
kııılıır ,.e Cuma günleri 16 don 17 )'e kadar ııtıkhr. 

Topknpı Müzesi: Hergün !!aot 13 den 16 ya kaclar açıktır. 

/t~'!mleket Dışı Deniz Seferleri 
lloınnııyıı vnpurları: Cumarlesl günleri 13 de J\östcnccye; Salı gOnler? 18 de 

Pırc, llcyrut, l kenderlye. 
ltalyon vnpurlnrı: C•ımo gilnlcrl soat 10 do Pire, llrendlzl, \'enedık, Trl~esle. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lsınsyon Müdürlüğil Telefon 23079 
Senıplon ekspresı hergfın Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupndan seleni 

ınııt 7.2!'J le Sırkeclye muvas:ılat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de sellr. 
Edirne postası: HcrgOn saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
flcrsün hareket eden şlmendlferlcr: 
:Sanı 8 tle Konya, 9 da Ankarn, 15,15 de Uiyarbakır ve S:ımsun, 15,30 da 

E<;kışclıır, 19,10 da Anknro ekspresi, 20 de Adapa1llrı. 
Hu trenlerden sa:ıt 9 da hareket eden Ankoru mublclill Poz:ırlesl, Çar~nınba 

ve Curıın giınleri Halcb ve Musula kadar ı;efei- etmektedir. 

MUNAK~SALAR: 

lııhi~nrlar idaresinin Pnşabalıı:c fnlırik D'il iı:ln şartnamesi mucibince atın 
:ılın:ırıık rıOOO ton llckoınpozc ın:ıdcn kömii rfı kapalı z:ırf usulile eksiltmeye ko. 
nıılıııuşlur. ~lulıaınmcn bedeli lıclıcr to.m 12,4 l Ura hcsabilc 62050 lira mm :ık_ 
k:ıı tcmin:ıtı 4352,50 Jir:ıclır. Eksiltme 8_li.038 t:ırilıinc rnsllı~:ın pazartesi ~unu 
sa:ıt rn lı' l\nh:ıt:ışt:ı IC\:IZllTI \'C miiba~n:ıl şubeo;indc :ılım komisyonunda :rn. 
pıl:ıraktır. 

lnn sana herhalde yetişir! 
Vasi! iri bir yudum yuttu ve öksür -

meğe başladı. Çok fena lezzetli, ateş gi
bi yakan bir şc>y boğazını kavuruyor, ne· i 
fesini kesiyordu. Birkaç dakika sudan 

çıkarılmış bir balık gibi ağzı açık, milt
hlş bir suretle hırıldıynrak nefes alma. 
ya çalışlı. Gözlerinden yaşlar aktı. 

Buzik:ı Vasili kendisinden hafifçe u
znkln$tırnrak: 

- lşte oldu! küçük herif, dedi, şimdi 
artık büyük adamlar arasında otur. 

Sonra birdenbire onun mevcudıyetini 
unutmuş ı:;ıbi fakin bir sesle (Onezim 
Löbult) a teveccüh etti; kelimeleri hiç 
acele c,tmc>den biribirindC'n ayırarak: 

- Ç'-0ktanbr.ri parmaklarını nerede 
kaybettiğini sana sormak istiyordum! 
dedi. 

İhtiyar dilenci riyakar bir tavırla ce
vab vcırdi: 

- Bu bir beygir hikayesidir! 
- Evet, bunun bir beygir meselesi ol 

lstanbul Radyosu 
7 ACUSTOS - 1938 PAZAR 

18,30 hafif müzik, 'e dans musikisi, 
plak: 20 saat ayan, Granv1iç rasathanesin 
den naklen, Nezihe {.;yar ve arkadaşları 
tarafından Türk musiki i ve halk şarkı. 
lan, 20,40 hava raporu, 20,43 Omer Rıza 
Doğrul tarafından arapça söyle,., 21 saat 
ayan, orkestra, 21,30 Muzaffer llkar ve 
arkadaşları tarafından Türk mu iki i ,.e 
halk şarkıları, 22.10 Muhtelif parçalar 
plak. 22,50 son haberler 'e erte i günün 
programı, 23 ı:;aat ayan, Son. 

duğunu iııitmiştim. Fnkııt nasıl olduğu

nu öğrenmek istiyorum. 
lhtiyar, kelimeleri çiğniyerek mırıl

dandı: 

:tnıwamı ,·ar) 
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Va pur 
kamarasına 

v 

sıgmayan 

adam 
Ayni zamanda iki 

kamarada birden 
yatabilen bir kimse 
gordünüz mü? ŞilP
hesizki bu bir görü 
nüşte kabil olmı • 
yacak birşeydir. 

Fakat buna Henri 
Hayt isminde yir. 
mı uç y~ındaki 

- bir Aemnkalı mu • 
v:ıffak olmuştur. 

\ Bu da. boyunun 
pek uzun olma8 sa 
yesindedır .. 
Henri Hayt 2 met
re 25 santim boy\m 
dadır. Ekseriya ikı 
metreye yakın biı 

boyda olan Amcri -
kalılar arac;ında bu 

\jjjj genç pek fazla göze 
1111 çarpmamaktadır. O 

teller. büyük apar -
trmanlar onun az bir müşkültitla girebil
diği yerlerdir. Fakat, zavallı genç oto. 
mobile binemiyor. kayıkta muvazenesıni 
kaybediyor. 

Geçenlerde Amerika dan A vrupaya ge. 
lirken de daha büyük bir müşkifüitla kar 
~ıla~ıştır.: Vapurun kamaralanndao 
hiçbirinde ne ayakta dola~mac:ı kabildir, 
ne de yatması. Bunun üzerine, tek bir 
çare buluyorlar: Yanyana iki kamarayı 

birleştiriyorlar. lki karyolayı da ucuca 
getiriyorlar. Bu suretle Henriye bir ka 
mara yapılıyor ama, ücreti de iki kamara 
kirası olara kalınıyor. O da iki kamara 
da ayni zamanda yatmış oluyor. 1 

Hemi Hayt m~hur İtalyan boksörü 
Brino Kameradan on kilo daha ağırdır. 
Fakat boksa hevesi olmadığım söylemek 

d
. • 

te ır. 

Gökten 
düşen 

koca! 
Aşk, macera ve his 

romanı 

HABER - J\Ksam poıflılt 

Bir aşk hikô.9esi 

lspanyol kanı 
Erkeğin bıçağı, apansız, ~üzel 

kadının omuzuna indi .. 

Piycr Dölü adh bir Fransız gazete· 
el d, cenubi Amerikada uıun bir so· 
yııhat yapmış, ,·e mU~ahcdclcrinl, 
"İspanyol kanı" isminde bir kitapta 
toplaıDLstır. Muhurlr c erine bu ts
ml verirken cenubi Ameriknda ya
şıyan muha<'lrlcrin t"pan)·oı ırknı· 

dan ~cldlğinl dü~nmüştür. Urugu. 
l"ayda dolaşırken, bir mcyhnncddPn 
dinlediği bir a~k hikayesini ayn<'n 
kitabına getirmiştir. İnsan kalbinin 
blriblrfne zıd hulıranlannı gösteren 
bu yazıyı huliisa ediyoruz. 

Akşam saat on b:rc do~ Rfyonegro 1 
ve Kanelono sokaklarının köşesindeki 

meyhanenin kapısını açtrğım vakit bir 

tango havası işitmeyince şaşırıp kaldun. 
Gözlerim sigara dumanlari~ le kaplanan 

meyhanenin loşluğuna biraz alışınca gi

tara ve akordeon çalan çalgıcıların o
turduğu yüksek yerin boş olduğunu gör
dilm. 

Mcyhııne sahibi Don lgnasyo bu ak. 
ıanı beni ilk defa olarak selamlamadı. O, 

arkası kapıya dönük sigara içiyor ve iki 

Kansını ölılUr • 
dükten \ (' l$kl a. 
şılnnm kulağım 

uçurduktan sonra 
atına bindi l o u
zaktaşh .•• 

...i 

bil5.rdo oyuncusuna bakıyordu. Sessizli-

ği boznıamağa çnh§arak onlara yaklaı;ı • 
tım. Gfiz:el ve iyi giyinmiş bir delikanlI 

arkadaşınm oyununu bit~rmesini sabır

sızlıkla bekliyordu. Arkadaşı Amerikan 
filmlerindeki Kovboylan hatırlatıyordu. 

Tıpkı onlar gibi giyinmişti. Boynundan 

omuzlarına doğru dökülen urun saçtan 

l ağ lanmıştı. Başını kaldırdığı vakit bu 

adamın aşağı yukarı elli ya§ll"da olduğu.

1 nu anladım. Mağmum çehresi bakır ren· 

gindeydl. Sağ kulağını delmiş ve altın 

. 
bir halka takmıştı. Sol kulağı yoktu, o-

nun yerinde kocaman bir yara izi görü· 

ntiyordu. Kovboy scssız sedasız oyununa 

devam etti. Partiyi kazandı, Ud bardak 

Kapna (Brezilyada içilen bir içki) içti 

ve bir kelime söylemeden t ' , gittL 

Bu adamın çehresinde ve bakışında o 

kadar yorgun ve kederli bir mana vardı 

ki, dışarı çıktıktan sonra bir müddet ağ

zımı a!;amadmı. 

- Nnsılsm Fransalı gazeteci? 

175.000 kişinin önünde şarkı sögligen kız · 
Döndilm. MC' ·hane sahibi vahelyetlnl 

bulmuş gibiydi. Bir köşede bUzülmUg 

çalgıcılar yerlerine çıktılar, . çalgı baıııa. 

dı. Meyhaneciye sordum: 

Lili Ponı ve lrenlditini dinliyen halktan bir k11mı 

Nevy.ork Metropolitan operasının 

en ıüzel .aesli kadın artisti olan Lili 
Ponı geçen sene 31 Temmuzda Şika • 
ıonun me§hur Pronel Park'ında bir a
çık hava konseri vermiıti. Bu konsere 
tamam 17 5.000 kiıi toplanmıı ve bu 
halk saatlerce ayakta durmağa katlana
rak Lili Ponıu dinlemişti. 

Böylelikle Lili Pons yeni bir dünya 
rekoru tesis etmiş oluyor. Mis Pons ilk 
olarak Metropolitan operasında 3 kanu
nusani 1931 tarihinde bir operada baş 
muganniye rolünü almış, bu ilk büyük 
rolünde o derece muvaffak olmuştu ki 
seyirciler tama on altı defa alkışlarla 

perdeyi açtırmışlar, onu selamlanuşfar
dır. 

Mis Pons, sahne hayatına girmeden 
evvel piyano dersi i.lmıştı. Daha on do
kuz yaşında iken, zengin bir felcmcnkli 
ile evlenmiş, kocası onun piyancsunda 
olduğu ka::lar sesinde de bir hususiyet 
gördüğünden konservatuvara göndere· 
rck ona ses dersi verdirmişti .. Kısa bir 
zaman zarfında Lili Ponsun Karusodan 
beri ilk defa tesadüf edilen büyük bir 
ses varlığı olduğu meydana çıkmış, o 
zamandanberi Mis Pons şöhretten §Öh
rete koşarak bugün misli olmıyan gü
zel sesi sayesinde büyük bir servet ka· 
zanmıştır. 

Evvelce de bu dilber artistten bah
sederken yaz'dığımız gibi, Amerikada 
Mis Ponsun adı~ tajıyan §imcndif er 

istasyonları bile vardır. Mis P ons, as
len Fransızdır. Otuz ldört sene evvel 
Fransada "Kan,, şehrinde doğmu§tU. 

Pek uzun zamandanberi Amerikada ol
masına rağmen İngilizceyi elin fransız 
şivesiyle konuşur. 

1933 da ilk kocasından ayrılmış, A
merikanın me~hur radyo şef dörkestra
larından Andre Kostelanetz ile evlen· 
miştir. Mis Fonsun yüzü ve vücudu da 
sesi ka'::lar güzeldir. Onun çevirdiği film 
ler de Amerikada pek fazla rağbet bu 
luyor. 

Boyu 1,58 dir, sikleti 53 kilorlur. A· 
merikanın Holivud da dahil olmak üze
re bir çok yerlerin'de büyük malikane· 
teri vardır • 

- Şimdi çıkan bu adnm kimdi? 

- Bu adamın kim olduğunu söylesem 

bir şey anlamazsın. Sana onun macerası. 

nı anlatayım. 

Ve hemen hikayeye başladı: 

- Bundan otuz, kırk sene evvel Bre

zilya hududunda yaşıyan zengin bir adam 

vardı. Aııh İrlandahymış, gelip orada 

yerleşmiş. Bu adı.mm kızı memleketin 

en gUzel kızı sayılırdı. Gözleri fırtınadan 

evvelki deniz yeşilliğinde, saçları altın 

gibi san. Kızın bir igıkı vardı. Tıpkı es

ki zaman masallarında olduğu gıöl bu A· 

şık her ak§am sevgilisinin balkonu altı

na gider, ve gitara çalardı. Bu yakışıklı 

bir delikanlıydı. Fakat be§ parası yoktu. 

Esmer bir İspanyol gibi sinirli olan 

delikanlı böyle fakir kaldıkça gUzel sev

gilisine kavu§amıyacağmı anladı. Kalk· 

tı. Montevldeoya gitti, oradan Şiliye geç 

ti. Bir fabrikada yarı aç, yan tok çalıg

tı. Sevgilisi arasıra kendisine mektup 

yazıyor ve dönmesini istiyordu. Fakat 

delikanlılar çok kibirli olur; bu da, yine 

memleketine meteliksiz olarak dönmek

tense .nçhktnn gebermeği tercih diyor • 

du. 

lki seM böyle geçti. İşte bu iki sene 

içersinde demin meyhanede gördUğUn 

adam kızın etrafında dolaşmağa başladı. 

Zab~la isminde olan bu adamın o vakit 

iki kulağı da vardı. Memlekette neoesi

le tanmmıe birlalydi. Glbel rakıederdt. 

-1 REŞAT ENiS 

A frodii 
d' 5lUl!nUırda ır1I,, 

Bir kodıfl 
~ 

Çok eski devtrletd:.--
mC8slll oldu~ ıoı-t 
ferle C\'lcnml-' k-4 efl.,...W 
Ve. onlara, AllaJda c)Oll 

zü:rlo baluhrda. ftla~ ... ~~ • ıııü .. ~ 
bütün crkcklcrlıı° ıret 
demekti. "Babll'' 11 

AfrodJtln bo1turd•11~ 
cinsi münasebette 

kudsil~lrdL Ve. ....
da ... Ya bagila?ff 

• çtnnııat 
ROM•r-1~ 

mo sayfa, renkli kapak. ıs 
citap~ıılan araym~ 

detl can atarlardı. 

Aşık delikanlı, Şilinin bit fi' 
a)11'> 

zengin olmak için çıkrnaZ 

şanbasrnr bekliyc dursun• ~ ~; 1 
lstiycnlerin hepsini redded!°t6 
eak sevgilisini de unutıll 1' f'_ 
ÇünkU eon haftalarda zaı,al• il' 
meğe başlaml§tı. Bunu Za~ 
mlş olacak ki her ak§aısl "ı "1 
önünde sıcak aşk §8.fkUal1 

Bir akşam kız baJkondaJS 

sordu: ~ 

- Blltlln gece;i sabeb• --~· 
le beraber gcçirirseın ne yar 

- Ne istersen.. ~ 

- Babamm evinden ~ ~f 
tediğim yere kadar t5tf!rilt ~ 

- Niçin babanın e\'iııdell 

yorsun? . :/>' 
- O benim bileceğlııı ı~· .. 

yor musun? 
\ 

- Veriycnım. 

Genç kız balkondan ka~ 
ça evin kapısı açrldı ve k1' ı.r' 
luna girdi. Gecenin karan~ 
de l.ayboldular. lki gUn ~ 'I 
§ehre döndü. Fakat lrlarıdal' 
ha görlinmcdi. ' 

öldiJ. 
Kızın babası kederinden 1, 

ne sonra kız, eski aevgtıısi1~ 
olarak geldi. Kısa bir zaırı" o~' 
de '-"a'1'\dılar. Fakat bir 111 

J • aJS 
kızın kaçışı ve Zabala ue o~ 
na dair dedikodular erlre 

0 
4 

~ıı 
kadar gitmiş olacak ki, bU) l)JI" 
dl. Siniri! bir adam oldU· ;.ı 
de kalıyor. gece çıkıyor, •"' 
kadar içiyor, zllzurna 9arh~.at 
yordu. Bir kelime bile sli~ 8 
tA evine misafir dahi k•b rl 

u .. ~ 
Nihayet bir yortu gUn ııı. 

Cerletti, birisine kendi b:~ 
kansını bindirdi ve doğru ~ fi 
ne gltUler. Zaballa kaPIY1 1,c!J: f 
firlerinl güler yüzle ıc-rtı sJP 

- Dostum, evim senin~· d~" 
ramda görmekle öyle l!le,'111 
ki ..• 

Delikanlı sözünU kesti: al'(~ 

- Alçak, buraya otıırtr1 1 ~ ~ 
Evvel& karıma verdiğin >'°~ 

Cebinden bfr avu~ altııl 'tıt1•ttf' 
ballanm ayaklanna doğt1l ,,e~p· 

- Sonra, dedi, kaJ'llil cl~elil!JJ" ~ 
"artık" yiyen bir köpek oıtı> 

Kansını da ZaballaY8 ~~ 
du. Kadın bir hareket )'11 o!#ıJS ~ 
ğin bıçağı güzt 1 kadının ifl"-dl-,. 
Bir kan lekesi çıkU ve ı~:r ~ 6ıi_ 

- Yarabbi. .. Onu ne~adl)'ert~ t 
tim, bu suçumu bağışla· yelloıt'..; 

Erkek bil.la öfkesini ..;ılr'el"r 1 

"Sann, ısana da bir işaret 1'ı11Jııı' 
pek.,, Dedi; Zaballanın .. .; 
ve atına binip uzakl~U·· ,ofG.,._1 

- Katil ne oldu? d11°,... ,ı ~J 
Jcıv• , 

- KaçmtJ uz:ak yer tıfe t' 
kadar gitmtıı galiba .. san~d 
da bir hayvan hırsızlığı 
dığmr işittik. 



: inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

~GUSTOS- 1938 

AVfu~p=a=--=v=e==A:=m==e=ri=k=a=va=~===7=====c 

&ı talebe gönderiliyor 
Oıre~d~.o !:etklk ve Arama Enstltüsil Genel 

1_ torluj(Uoden: 
Çıltcektır~\'rupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 20 talebe se. 

a !u~~~:dan 12 si. maden işleri veya maden endüstrileri iİe al~adar muhtelif ihti 
li _ ı t k~tmek üzere mühendisliğı ve 8 i de cjolojık ilimleri tahsil edeceklerdir. 
a -1'~ kılerın a~~ıdaki şartları haiz olması lbımdır: . 
b Iı. ur • olmak. 

'1laJc "~hllac!enlerde veya saha üzerinde çalı~bilecek kabiliyette ve sıhhati tam ol
e _ L. ~ua~·ene Ankarada yapılacaktır.,. 
d _ yaa ·aı lise veya kollej mezunu olup, olgunluk \'es.ikasını haiz bulunmak. 

, ııı _ ~şı 1~ den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
h hı \ere .. ;er 1.stekli, mühendislik veya jeologluk m~leklerinden hangisi~ seç. 
~ ık1 ın~~~·ıstı~a~a açıkça bil?i_mı?~e mecbu~dur . . '.r-.Hışabaka notlarının tasnifi, 

?ı.Iiıhend · 1.n lnttihanlarına gı11lmıs ol sa dahı. seçılen mesleğe göre yapılacaktır. 
ıv _ l\~slık veya jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul edilmiyecektir. 
a _ C basabaka şu derslerden yapılacaktır: 
b _ He ır Her iki meslek için mecburi 
c: ende e 
d - Fizik 

e - Kimya -~' 1 4 Cllebi bir dil 

.. .. 
•• 
" 

.. ,, •• 
" .. ,, 
" .. •• .. " " 

•• .. 
.. 

l - 'fefrJşl teknrrUr eden Balıkesir, Bursa, Edll'lle, Erzurum, 1zmir, 
Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri ıctn idaremizce kabul edilen 
tipler dahilinde ve şartnameleri mucibince yaptırılacak 1342 parça eşya 
kapalı zarf usuJiyle ekslltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli 30776 lira Gl kuruş ve muvakkat teminatı 
2308 .25 Uradır. 

iti - Eksiltme 22-VUI-938 tarı hine rastııyan pazartesi günü saat 11 
de Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartname ve resimler 1.53 lira bedel mukabilfnde her gUn İn· 
hisarlar Umum MUdilrlUğU Levazım ve MUbayaat şubesiyle Ankara ve 1z
mlr BnşmlldUrlUklerindon alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek Is toyenlerln şimdiye kadar en eşağı 

yirmi hin llralrk bu glbl lşlerl muvaffnkıyotle yapmış olduklarını gösterir 
\'esalkl lnhlsarlar tnşaat Şubesine ibraz cdcrelc mukablllnde bir ehliyet 
vesikaı;ı almaları JAzımdır. 

VI - MilhilrlU teklif mektubunu, kanuni '·esnik ve Vinci maddede ya. 
zıh ehliyet vesikası, % 7,6 güvenme parası makbuzu veya banka mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günU en geç saat 10 a 
kadar yukarda a.dt geçen Alım Komisyonu Dnı;kanlTğına makbuz mukabl
llnde verilmesi H\zrmdır. (5105) . . . . . . . ' .. 

ıı 

- -.. ... 
·~

-N!l .. ~ 
g - • -.ııi hesap 
h Mü~ellesat 

Yalnız mühendislik için mecburi _ Istanbul_ .. ·· .B~e-ediy~si · -~ııanl~ı·ı Qi(QiQ MSLANGIG 
~OLAYOLMAMIS Ti 
lhlm~~ 

" .. .. .. 
•• •• •• .. i - ~1ıhanik 

j .... Jeoloji 
Yalnız jeologluk için mecburi 

t - Zooloji 
v .... Botaruk ti ti .. •• " 

laJ ........ A - " " " ,, ,. 
'~belerin ~rlacak müsabakada üssü miza mı kazanmr5 olmakla beraber, gönderilecek 
ıeoıog1~kı~~z ettiklerı derece itibarile, mühendislik için kazananların ilk 12 si 

t U Ü • •çın de, ilk 8 i arasında bulunmaları şarttır. 

Keşif bedeli 907 lira 81 kuruş olan Ba !at atölyesinde yaptırılacak tamirat açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif e\Takile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebi .. 
lir. 1stckliler 2.190 N. lı kanunda yazılı ,·esikadan başka fen işleri müdürlüğünden 
&!ac.:"tkları fen ehli~·et vesikasile 68 lira 9 kuruşluk ilk temfoat makbuz veya mek
tubile beraber 9..8-938 alı gUnü saat 11 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (4760) 
tı.ı,.lıhendis~zan~n hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift şayılacaktır. 
h a tekn ~ nıusabakasım kazanan 12 ki siden ilk 8 i, mühendisliğin do~rudan do~· 

dt rnad
1 ~ranşlannda tahsil ettiril~k ve 9 uncudan 12 inciye kadar olan 4 ki. 

~ liıer e~. ı~letmelerile madeni endilstrilerin ipari ve ticari vazifelerine hazırlan.. 

Sivas C. H. I'. Haşkanlığından: 

~ Vı _ \. Tıc:cırct ve Organizasyon mü hendi si,. olarak yetiştirilecektir. 
'l:ııtcbur- :.hsıle gönderilecek olanlar ileride tahsil müdedtleri kadar devlet emrin. 

1 - Sı\'asta Cumhuriyet meydanında yapılacak halkevi binası projesinin tan. 
zimi i~i münakasaya konulmuştur .. 

2- Bu bina için 150 ila 200 bin lira sar !edileceği tasavvur ve tahmin edilmistir. 
3 - Müsabakaya iştirak etmek istiyen zevatın Güzel Sanatlar Akademisinin 

ehliyet vesikasını \'e tavsiyesini hamil ol malan şarttır. t bır ~ ı~ete tabi olduklarından bu husu ta mükellefiyetlerini tevsik etmek 
Vıı _ ~h~utname verecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 
1'arıh Iusabaka imtihanlan Ankara da yapılacaktır. 
a, ~e mühlet §Unlardır: 

4 - Projelerin 15 teşrinievvel 1938 tarihinde Sivasta C.H.P. başkanlığına tes.. 
lim edilmis bulunması §arttır. 

b...., S .T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 a~ustos 1938 
c...., ~hlıt muayene tarih: 26 ağustos 1938 
\rııı T'U~baka imtihanlan: 29 ve 31 a~stos 1938 

5 - Bina mahallini görmek ve iktf m şartlarını anlamak i~in Sıvasa gelmesi 
mecburi olan talip mimar ve mütehııssısm azimet ve avdet ücretleri Sıvasta tesviye 
edilecektir. 

,,i . ahplerin, nilfus h:kıyet -Uzd anını, hüsnühal varakasını, mektep ~aha. 
\. lılQra nı VeYa bunların tasdikli birer 6Uretlerinİ, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini, 
'''~~t tarihine kadar Ankadarada M.T.A. Enstitilsü Genel Dfrektörlü~e 

6 - Proje için lazımgelcn şartname ve arsa planı C.H. Partisinden meccanen 
verilectktk 

liasa erı ve sıhht muayeneleri için de tayin edilmiş olan günde ö~ltden evvel 
il apartımanındaki Enstitil merkezinde hulunmalatı iUln olunur. 

7 - Nafia vekruetince birinciliği kabul ve tasdik edilecek proje sahibine 3500 
ve ikinciye 800 lira verilecektir. 

8 - Talip olanların ~vas Cumhuriyet Halk Partisi baskanhğına milracaatıa. 
n lazımdır. (5036) 

Bt'lRtDAN ~ 
~a ------------------------------------------------------Pıa •··n~r Mirtiyin bulunduğu oda ka-
~~ _doğru yürüdü. 
llrıdan • - . Aç 1 - diye homuroandı. 

'i; Anahtarlar Jiyonda .. lmkanr yok .. 
Uridan: 

~ A1irtiy 1 - diye bağırdı. 
bir Çcriden sevinç ve ümidle çırpınan 

genç kız sesi: 

di;- BüÇidan 1 Sen misin, Büridan?. -
c bağırdı .. 

ttı~ Evet .. Evet ... Benim ... Artık kork
~a 1.1.rtuldun .. O dakikada delikanlı 
aç~ıyı omuzladı. Kapı çatırdadı. Tam 
•eıtcağr sırada koridorun öbür başında 
ll!ııcr ~e ayak pcıtrrdılan duyuldu. Si
de ~· bır kıta ortaya çıktı. En önde elin· 
dıı. ır meş'ale tutan bir asker yürüycr-

lt'·ı· 1 ıp deli gibi: 

; 1ıte ölüm 1 - diye mırıldandı. 
l'.ıt'aa§larında Valuvanın bulunduğu 
l.tuth~ltı .arkadaşın üzerine hücum etti. 
tido 11 bir müsademe başladı. Dar ko
•eaı rda boğuk homurtular.. korkunç 

er k'"f·· biti " u urler •. silah şakırtıları biri-
'-nlı~e karıştı. Birdenbire ortalı'k kapka

Oldu 
la11 .. 

1 
• 

lin b 80 o, elinde mef ale tutan aske-
tifj 5aıı.na bir yumruk yerleştirerek he
de s·· bUr dünyaya göndermiş, meş'ale 

onrnü11t .. o :su. 
l1.ış!'tııarnan taevir edilcmiyecek bir bo

a ol:tu 
At . 

t'tıclretı arkadaş biribirlerini kaybetme-
lilro 

1 
çalışarak geldikleri yoldan çeki

r ilrd .. ı. 
Öld .. Ü 

tetir'l ur n !.., diye bağıran, meş'ale 
• 

1 ıne · · 'IİdiJ' sını emreden Valuvanın sesi 
'-

1
Yordu K d'J · · ··ıa·· k · ~ltıi · en ı ennı o urtme ıs-

•lnd :Yen askerlerinin bir kaç adım ileri-
'/ c YilrUyordu 
atu\ranın b' 

0

d h · · 'd'I a· ~ ır a a sesı ışı ı me ı .. 

~lci::anlık koridorda askerler bir kaç 
ltr ,,. daha telaşlı harekette bulundu • 

· ~uru rler savurdular. O zamana ka-

dar boylc küfürlere cevap vermemek yo 
lunu tutmıyan altı arkadaıtan da ses 
çıkmadı. 

Meş'aleler birdenbire karanlığı yırt· 
tı. Konaktan imdada koşmuşlardı. 

O zaman Valuvanın adamları milthiş 
bir gürültü kopardılar. Ortada ne kont 
ne de Büridan ve arkadaşları vardı. 

Köşede titriyen bir adamdan batkn 
kimse yoktu. Bu şimdi ayağa kalkmıı 

bütün sesiyle: 
- Hırsız var!. Hırsız var! .• diye 

bağrıyordu. 

Bir ses: 
- Yüzbaşı 1 .. Yakalayınız bunu, - de· 

di. ihanet eden budur. 
Simon Ma!engr başını çevirince Ji· 

yonu gördü. 
- Mahvoldum, diye mınldandı. Hır

sız var! .. diye bağıran adam Simondan 
başkası değildi. 

Yakalandı. Kaldırılıp götürüldü. Ko
nağın bodrumlarına indirildi. Kcrku -

dan çıldırmak derecelerine gelen bu a
dam az sonra kendini bir zındanın için
de buldu. 

Simon Malengr, şimdi bir köşeye çe
kilmiş, başını elleri içine alarak ağlamı
ya haşlamıştı. ,,. . ,,. 

Böyle düşünce içinde ne kadar kat
mıştı?. Bunu kendisi de bilmiyordu. 

ihtimal ki farkında bile rılmadan sa
atler geçmişti. Gece miydi? Bunu d.ı 

bilmiyordu. Etraf lcapkaranhktt. 
Filhakika bir kaleye benziyen Valu

vanrn konağında da her §t-y vardı: Zın 
danlar, işkence odaları, teşhir direği, 

darağacı .. Bu direğin yerine sonra dan 
Bastiy kulelerinden biri yapılmı§tır. 

Buradan geçenler, ekseriyetle direk
te bir insan cesedinin sallandığını gö
rürler ve bunlann aralarmda: 

- Monsenyör Valuva bu gece gene 
adaleti yerine gctirmi~ ! - diye konuş
tukları i~idilirdi. 
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dalgalandı. 

Malengr: 
- Bana karşı kalbinde bir kin bes

lediğini görüyorum. Fakat haksızsın 

Jiyon .. Ben onu ikimizin de menfaati 
için yapmıftım .. Bir gün gelecek, evle
necek, ıdeğil miyiz 1. Delili de işte elde 
ettiğin nimet .. Monsenyör :yalnız seni 
kıza nezaret vazifesiyle değil .. 

Simon durdu. 
Jiyon ayni soğuk tavriyle: 
- İhtiyar kııdını öldiirmek vazifesi

le de tavzif etti. .. dedi. 
- Senin kadar ::eki kadın görme

dim .. Şimdi şu güzel ve küçük şişeyi a
larak Tample gideceksin .. Sana zındanı 
gösterecekler. Alt tarafı senin bileceğin 
bir şey .• Nasıl? Servet, ytizünU sana 
gösterdi demektir .. Haksız mıyım?. 

jiyon düşünüyordu. 
Simon Malcngri, iyice ele geçirmiş

ti. Bunun düşüncelerine büyük bir yar
dımı dokunab:ıirdi. Şişeyi genit bir 
tebessümle aldı: 

- Pekala, - dedi. - İki ~aat sonra o 
kadın ölecektir .. 

Bu hissiz adam bile Jiyonun bu söz
leriyle titremişti .. Bu işi pek ehemmi· 
yetsiz bir iş gibi telakki eden, o kadar 
sakin konuşan kadına baktı .• 

Nihayet Malengr: 
- Aramızda ufak tefek bazı hırlaş

malar oldu. Fakat biribirimizle pek iyi 
uyuıabileceğimizi anlıyorum. - dedi. 

}iyon : 

- Evet, dedi. Tam manasiyle men
fur bir karı koca olacağız •. 

Malengr parmağını burnuna koydu. 
Bu cnun derin düşündüğü zamanlarda 
yaptığı bir hareketti. Şunu düşünüyor-

du: ''Jiyon, çok zeki, çok uyanık, çok 
ince fikirli bir kadın. Bu benim için 

fazla. Ondan kurtulmakhğım lazım ... · 
Ben onu öldürmezsem o beni öldüre -
cek .. Ölmek istemediğime göre öldür - ı 

meliyim.. Sorbondan mezun birisi ide 
ancak bu kadar makul düşünebilir.,, 

Sonra Jiyona baktı: 
- jiyon, - dec1i. Vaadle::imin hakika

te çevrildiğini göreceksin.. Zengin ola
cak, altın içinde yUzecek ve nihayet 
altın içinde öleceksin! •• (Bunu söyler
ken sesinde meş'um bir ihtizaz vardı.) 
işte sayemde iyi bir memuriyet al'dın .• 
Fakat hepsi bu kadar değil .. Büyük pro 
jemizi tatbik sahasına koymıya başla· 

dnn. Lansöloyu Tirvaş sokağındaki 

Noel - Jamb - Tort'un meyhanesinde 
gördüm. Gene de göreceğim. O Büri
dan yok mu? (Jiyon titrcldi) Lansölo· 
nun yardımiyle monsenyör dö Valuva
nın oğlu olacak .. O vakit .• 

Simon Y,avaşça ayağa kalktı. Siması 

değişti. Gözlerinden ate§ fıgkmyordu .. 
Yavaş bir sesle: 

- Evet, Jiyon, - dedi - çekmecene 
öyle bir kaç tanecik ekil girecek değil, 
Valuvanın hemen hemen bütün serevti 
girecek. Anlıyor musun? Zira ben se
nin benden ve sadık bir zevcin olmak
tan baıka bir şey istemem. Bilirsin ki 
seni severim. 

Simon Malengr tekrar oturdu. Jiyon, 
bir ldakika kadar: .. Acaba Simon dcğru 

mu söylüyor?.,, diye düşündü. Şünphe
siz eğer bu adamı kendi emeline hizme
te elverişli görseydi öldürmekten vaz 
geçerdi. Fakat Malengr o güzel nutku
na: 

- Bilirsin ki seni severim 1 sözünü 
ilave etmişti ki bu sözün Jiyon gibi bir 
kadına söyle11mesi en büyük hataydı. 

jiyon: 
- Ala, dedi. Beni sevtdiğini, nasıl 

sevdiğini, mukavelemizin tamamiyle 

ba'ki kaldığını biliyorum İtimadımın 

delilini de göstermek için monsenyörün 
emirlerinden aykın hareket edeceğim .. 

Ben Tamplde bulunduğum zaman Mir
tiyin yalnız kalması doğru olmaz. Kı

zın konakta hapsedildiği odayı bilirsin 
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AD•IATICA 
i Doktor Monro 
~ nun mektubu 
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ıc3 1 
Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir mfiessescdir. Alma nen 'eya Fransı Oll 
tiyarl ol:ırak mütehassıs munlllmler tarnfınd:m ö§rctilir. Milli terbiye ve k ıııel 
~on derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. J<O!Ophancterl rnOlct:~ ı 
dlr. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tckcınrn~tünl SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA Yeni çıktı 

Uğrayacaklan umanlaı Vapurlann tstmler1 Hareket gUnltr : 
Fiyatı (50) kunıştur. Satış yeri 

VAKiT KİTABEVİ 

ö tern r. 
mln eder. Lise kısmı derslerine munzam obrak Ticaret dersleri g 5 ~ 

- . ,el'-' Mühendis kısmı Ar~ell ,.~ ~ıaz::ır~ ~~il.ıllerle elrktrık, ın:ıkınc . : 
ı ....................... -.................................... . muhendısı yclıştırır. __. 

Pire. Brindist. Vcnedilr P. GUlMA~t 
P. l 1'0SCAHI 

trenleri F. GUtI\IA ı. it 
Trieste 

Bütün A vnıpa için ekspres 
ile telaki ederler •• 

l2/ 8 
10/ 8 
26/8 Küçük Ya§ta Büyük 

Sinema Yıldızı 
Meşhur 

KA YID GONLERl: Kız kısmı ('arşamba, Erkek kısmı salı günleri saat 
9 

12 ye kadar. ı2 
1 aAustoslan sonra: Kız kısmı çarşamba 9tl cuma günleri saat 9 dan 

kadar. Erkek kısmı salı ve cuma günleri s:ıat 9 dan 12 ye kadar. PALl'~STİNA 2 / 0 
7 eylQlden sonra hersnn. 

Fazla malQmat !cin mektupla veya blzznt mfirnc:ı:ıt edilir. 
Jcrnno 11/8 1 

Pire. Napoli, Manilya, Oenova Cnmpldoglio 25/ 8 Maat 17dt 
şnr-ney Tempo 

li"cnfcla 8/0 

Kavala, SeHinik, Golos, Pire, Patras. 
Abbnzln 18/ 8 

Aysaranda, Brindisi, Ankona, Venedik 
Trlcste 

Qttlrlnnlc 1 / l) 

Sellnik, Midini, tzmh, Pire, Kalamata 
Al ban o 11/ 8 
Ve ta 25/ 8 

Patras. Brindisi, Venedik, Tricstt ı co 8 / 0 

Saat 17 de 

Saat ıs.,. 

Türk Yavrulanna 
Hayatım Anlatıyor 

Birinci F Ct'J118.SI Çıkmııtn 
Müvezzilerden tıteyiniz; 

Hizmetçi 
A RA N IYOR 

DENiZBAN~ 
~ :uıF• AW 

Denızyolları işletmesi 

izmir Fuarına Tenzilatlı Bile 
e-1>0 

1 - İzmir fuarını ziyaret edecek yolculara mahsus olmak uıer . 1 

Cnmpl<logllo :ıoıs 
Çocuksuz bir aile yanında çalışacak 

orta yaşh kimsesiz bir kadın aranıyor 

gazetemiz ilan servisine müracaat. 

iskelelerden lzmfr fcln yUzde 50 tcnzllll.th gidiş • dlSnüş blletJetl 

BurgJ.z, Varna, Köstence 

Suli.na. Kalas, Ibrail 

\·e ta 
Qıthinalc 

l?cnlcfo, 
lsco 
DJnıuı 

Mcrnno 

OampidogUo 
Quirlnnlo 
!1'cnlclo. 
Dhma 

:12/ 8 
27/ 8 
24 / 8 
26/ 8 
31/8 

7/0 

ıo;s 

17/ 8 
24 / 8 
31/8 

saat 17 de 

Saat 17 de 

Diş 

Necati 
Or 
Pakşi 

Her gün muayene Karaköy Tünel 

meydan No 1 • 2 Salı günü parasız. 

Kumpanyamız Venedik tarikile Paris ve Londra için, gayet 
fiyatlarla, birle§mi§ biletler ita eder. 

'~~~~D!!!O~K!!!!!T~O~R~.~~~l 1 

tenzil edilmiş 

1 
YUSUF P. Ec~acıo§lu 
Hüdavendigar caddesi 55. Sirkeci. 

ıecektfr. 

2 - Bu biletlerin satışına 10 Ağustos 938 tarihinden 
nacak vo 9 Eylül akşamı nibaye t verflccektfr. 

(bu biletler, dcnüş için 30 Eylül akşamına kadar muteberdir.) 
bfl6 

3 - Bu bllctlerl hamil olan yolcuların tabi oldu klan şıırtıar 0 

1 rln arkalarında yazılı oW.uğun dan bunların kcmall tuna ne 
ması rlca. olunur. 
lzahat almak için nccntalarımı za mUracaat edilmelidir. 

Nafıa VekAlet l odeo. 

Yüksek Mühendislere · _ 
ıs re 

clls v!~.~7 m~:;·~~ :::a:~;l~ :::;ı1~~:: ~:;e~i~~:!:~:~ı1~ ~~~~::n!ııı~!~ 

Fazla malQmat almak için Galatada Mumhane Şarap iskelesi 15-17,141 Hergün: (10 - 12) ve .(14 • 18) 

sek mühendis veya yüksek mimarlık ünvanlyle verilecek rubSll ,ı 
hilkmilnde olup 3458 sayılı kanunun neşrinden itibaren en c0" 01 ~ 
içinde bu mühendis ve mimıırlar dip lonıa ''e ruhsatnamelerinl ye 140 
!arma göre değiştirmek mecburiyetin de bulunduklarından bai' ;oı 
diploma ve ruhsatnamelerle birlikte vekAletfmlze mUrııcaatıarı f1 ( 

"ADRlATlCA,, Umumi Acentalığına (Tel. 44877-8-9) ve Beyoğlunda Galata· arası hastalarını kabul eder. 
saray civarında Yolcu Dairesine (Tel. 44686) müracaat olunur. 
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----- ---------------------------------------------------------------kf kimseye gösteremem. Çünkü ışın U· 

cunda ölüm var. Fakat bunu sana soy· 
liyeceğim. 

Jiyon Malengrin masa üstüne koydu 
ğu zehir şişesini alarak mantosunun al· 
tına sakladıktan sonra odadan çıktı. 

Malcngr içinden: 
- Yakasını elime geçirdim! - dedi.· 

Ve nişanlısını takip etti. 
Jiyon koridor da ; 
- Yolda elimi hangi kapıya ldokun· 

durursam orası genç kızın bulunduğu 

oda kapısıdır. Fakat şunu iyi bil ki 
monsenyör, odayı sana gösterdiğimi bil· 
memelidir. Duyarsa mohv.clurum .. Be
ni uzaktan takip et .. 

Jiyon yürüyüşünü sür'atlendirdi. 
Merdivenden indi. Bir avluyu geçti. 
Kimsenin oturmadığı anlaşılan bir da· 
ireye girdi. En üst kata çıktı. Bir kori
dordan geçti. Parmağiyle dokunduğu 
bir kapının önünde bir saniye kadar 
durdu. Tekrar yürüdü. Dairenin öbür 
ucuna indi. Konağın nihayetinde asker 
ler dairesinin arkasında bulunan bir U· 

fak kapıya yürüdü. 
Malcngr peşini bırakmıyordu. Kü

çük kapı yanında Jiyon durdu. Malengr 
ide yanına gitti. 

- Parmağımla dokunduğum yeri iyi
ce gördün değil mi? • diye sordu. işte 
Mirtiy orada... Şimdi dinle! Ben 
Tample gidiyorum. Gece yarısında bu
raya dönmüş bulunacağım.. Simon 1 

Ma:iem ki sen benim zengin olmama 
sahşıyorsun. Ben de senin için çalış • 
mazsam haksızlık etmiş olurum. Bir 
fikrim var .. Bu öyle bir fikir ki muvaf
fakıyetle neticelenirse demin söylediğin 
gibi bir kaç ekü ardından koşmıya Jü. 
zum kalmaz. 

J iy.onu öldürmeden önce ağzından 
bir ıey koparmanın faydalı olacağını 

düşünen Malengr: 
- Ne?· diye sordu: 
- Dön'düğUm z:aman söylerim. 

- Gece yarısı mı?. 
- Evet gece yarısı .. Sen bu kapıda 

bulunursun! Ben üç defa ~alınca açar· 
sın. Burası tenha, .. Bizi kimse rahatsız 
etmez .• Burada rahat rahat konuşuruz. 

Jiyon bunlan söyledikten sonra he
men kapıdan çıkıp gitti. 

Malengr ufak kapıyı kapadl ve derin 
bir düşünceye daldı. Nihayet: 

- Gece yarısı burada bulunurum .. 
Acaba ne söyliyecek .. Onu da anlarız. 
~edi. 

~ . ~ 
Jiyon konağın yanındaki hende1tten 

geçerken Malengrin verdiği zehir şişe• 
sini attı. Sonra ağır ağır yürüdü. Ken· 
di kendine gülüyor, Malengr için hazır· 
ladığı tuzaktan pek memnun görünü • 
yordu. 

Mirtiyle birlikte uzun zaman oturdu· 
ğu Güllü Bahçeye vardı. Ev boştu. 

lçinde en küçük bir değişiklik yapıl· 

mamıştı. Ekseriya Mirtiyin bulunduğu 
odaya girdi. Koltuklardan birine gö· 
mülerek başını elleri içine aldı ve dü· 
şünceye başladı. 

Vakit bir hayli geçti. Yakındaki saat 
kuleleri on biri çaldı. 

Jiyon bir kaç dakika daha bekledi... 
Sonra ayağa kalkarak: ''Vakit geldi, 
Gidip monsenyöre, Malengrin kendisi

ne nasıl ihanet ettiğini anlatmalıyım •• 
Monsenyör konağa vaktinde yetişmeli. 
Benim güzel Malcngrim de Büridanı 

tam Mirtiyin odasına götürdüğü sırada 
yakalansın. Nişanlımın ateşte kızartıl

dığı zamana yetişemezsem yazık olur, 
emeklerime .. - diye mrnldandı. 

il: • * 
Gece yarısı. Malcngr küçük kapının 

yanına giderek }iyonun vereceği işareti 
bekledi. Saa ton ikiyi çaldı. Bir kaç da
kika daha geçti. 

Malengr: 
- Cadı karı gelmiyecek 1 Benimle 

eğlenmedi~i ne maIUm ! Bana tuzak ha-

BURtDAN i~ 
--------------------------------------------------------~ ... ~ 'desıv 
zırlamadığını kimbilir? - diye 
dandr .• 

mırıl· 

Bu sırada kapıya üç defa vuruldu. 
Malengr: 
- işte geldi 1 - ıdedi. 
Kapıyı açtı •• Fakat korkudan sersem

leşti. Alık alık bakınıyordu. Jiyonun 
yerine içeriye tam attı kişi girerek ka
pıyı kapadılar. 

Malengr: 
- Valuval Yeti§! •• - diye bagırdı •• 

Daha fazla bağırmıya fırsat bulamadı. 

Giyom iri eliyle bc-ğazıru sıktı .. Diğer 
bir .el de omuzuniian yakalayarak eğdi .. 
Ayni zamanda, Büridan hançerini göğ
süne ıdayadr. 

- Dostum, bağırıp ta canımı sıkar
san cehennemi boylarsın 1 - dedi. 

Yarı boğulmuş bir hale gelen Ma-
lengr: 

- Bağırmam .. • diyebildi. 
- Peki! Bırak Giyom .• 
Malengr, şaşkın şaşkın etrafı saran 

adamlara bakıyordu. 
içlerinden biri alay edercesine: 

- Sen dostlarını böyle mi kabul C· 

dersin?. - diye sordu. • Beni Noel -
Jamb - Tort meyhanesinde ziyarete gel 
din .. Ben de sana ziyaretimi işte hura
<Ja yapıyorum. Bundan daha tabii bir 
şey olur mu?. 

Yüreğine su serpilen Malengr: 
- Lansölo Bigorn 1 - diye mırıldan

dı. 

Bu garip vak'ayı Tiraviş sokağındaki 
meyhanelerde konuştukları şeylerin 

mabadi sandr. 
Diğer sert biı" ses: 

- Jiyon nerede? • diye sordu. 
Korkudan titriycn Malengr: 
- Monsenyör Büridan 1 • dedi. 
-Jiyon nerede? Eğer §U hançeri ye-

mek istemezsen söyle .• 
Bigom alaylı bir dille ilave etti: 
- Hani ya pek te hazmedilir şey 

değildir, !doğrusu hanser .. Ue pus U· 

zunluğunda bir ~elik insan ın~·yıeıııe~ 
kolay kclay erimez. Hemen so '1°" 
lazım Malengr ... Şayet ölmek jst1 ~ 
san onu da haber ver .• Sıkılma Y8" ~ 
Söyle .. Söyle de senin günalıları~r ıır 
kartayım .• Çünkü senin pek iyi bt 
ristiyan olmadığını bilirim. 

Giyom: 
- Sus canım, - dedi. di: 
Malengr kekeleyerek cevap ver se" 
- Bilmiyorum Jiyon nerede ı. 

Valuvanın ntlamıyım.. dıJi" 
- Yetişir, bizi Mirtiyin butıııt 

odaya götür. terıett 
Malengr alnından akan sogutcd 1''rr 

silerken: "Mirtiy, Mirtiy 1 Oh ca ~dıft' 
nrn pususuna düştüm!.,. diye ıııı 
dı. Sonra da: ,, • ~ . .. ... 

- Efendileri Yemin ederun diııİI•' -
na acıyınız .. Bana merhamet e 
1c:liye mınldandı. e t•' 

Büridan, Malengre işin latifeY oıııı" 
hammül olunur bir tarafı otrııll 
anlatacak bir seste· d' • d ı. 

- Bir dakika müsaade! • e dil~iiı"' 
Malengr, bu bir dakika içinde bıJıı.111· 

dü. iki yol vardı: Ya Mirtiyin eliııde 
duğu yeri gösterecek VaJuvanı~d~ 
ölecek, ya göstermiyeee'k, ~d .,111 ııı 

u ··rı ll•· hançeriyle can verecekti. µU 

çağı göz önün1e duruyordu. ıc·1'•cJI 
V 1 "'Jd"' . bU dil 1 •ktJ' a uvanın o urmesı ıde V' 

bir ihtimal halindeydi. Her lı~ U ı;ııU" 
male hizmet edecek değildi. c;oı dJ• • 
deki ölümden kurtulması laı1!1' 113ııÇ' 

Siman böyle düşünürken bıı' 
rin ucunu bcğazrnda duydu .. 

- Geliniz 1. - dedi. 
B .. 'd ,,.t. 
urı an: dll .,-

y .. "I B' de yaoııı - uru ıgorn sen 
Kaçmıya teşebbüs c'derse ötdUr., 

· orıı • ıı • Simonun koluna giren BıS dtP'' 

- İ§te böyle canım karde~i~; .~ 
Şu Büridan yok mu, pek sert bıdeı11el~ 
vesselam. Asla nazik hare'ket :ıııit1e' 

Bu sırada dairenin önüne ge 


