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<CÜ uıı©ıy~tö 
Bütün sır, sarışın kadının 

dudakları arasındadır 
' 

Ibrahimin metresi, · mak-
tul ün sevgilisi miydi? 

Beş kişi - 3 erkek 2 kadın - Cuma günü Büyükderedeki 
Beyaz parktan nereye gittiler ? 

Sarışın kadın 
Dps aua cnınıaye'lt:Dle aDA!kadaır göırQD .. 

m ez s e waıra ırn şelhl ırl m ize 
gıe'\tnırnoeccek 

Otomobil cinayetinin şehrimizde ge. I Meleğin bildiklerim ve koca'sz hakkm
Gen kısmının bütün tafsilatını dünkü da söylediklerini de bu arada kaydet-
~namızda vermie. maktuIUn kansı llllrl>nclM& 8 n.owı. 

Pra~da şaqialar: 
A, marılar, Macarıar, Lehler . 
Çek hududunda 
Tahşidat 
yapr111şlar! 
Almun gazeteleri harp esnasındıı düşmanlar arasında bile 

kulla nılmamış derecede şiddetli bir lisanla Çeklere 
hücum ediyorlar 

Derlln, 11 (A.A.) - Çekoslovak- tiyle Alman matbuatı müttefikan 
Yada yarın yapılacak olan nahiye Prag hUkOmetine karşı şiddetli ncŞ· 
hıt r iyatta bulunmaktadır. lhabatmın son safhası münasebe-

..__ W"" Devamı 8 incide 

Japonlar Hankova 
taarruza 

hazırlanıyorlar 
~Skere alma işinde lstls~aları kaldırarak 
'-''b ordusu mlk tarını arlırmağa karar verdi 
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llataym tamamiyeti mülldycsiııi garanti ctm.cl;: gibi şerefli bir vazifeyi <le üzerine almt§ olan şanlı ordumu::aan bir 
süvari m1üfre::csi. 

Teferruatı mahallinde te;bit edecek 

Askerıi Heyetinıiz 
bugün Hataya 

vasıl oldu 

H ataya giclen askeri 1ıeyefiıııi~iıı baş-

Milletler Cemiyeti komisyonu 

Fransanın gösterme
ğe başladığı kiyasete 

henüz ulaşamadı 
~eınıe~ıre©Je~n m lYI ıraı nıı Dııaso m o~ 

©J ~cd! D ~D: 

Dikkat ediniz ki bu vahim 
mesuliyet Milletler Cemiyetine 

kadar sıçramasın. 
Ankara, 11 (A. A.) - Hataya mü- Gündüz'ün başkanlığı altında hariciye 

tedair erkanıharbiye anlaşmalarını vekaleti birinci daire reisi elçi Cevat 
Fransız §ark orduları kumandanı or- Açıkahn, genel kurmay harekat şube
general Hutzinger'nin riyaseti altın. si müdürü Albay Feyzi Mengüç ve lıa. 
daki Fransız askeri heyetile, Antak- rekat şubesinden yüzbaşı Nureddin 
yada müzakere etmek üzere genel kur- Alpkartaldan mürekkep heyetimiz bu 
may ikinci başkanı orgeneral Asım OS"." Dçvamı 8 incide 

Zeng·in bir demir 
madeni bulundu 
Miktarı 20 milyon ton tahmin edilen 

maden Divrlki civarındadır 
Ankara, 11 (Hususi) - Divri- mctl hakkında kat'l bir fikir v.ere-

klye yakın olan Hasançelebi'de De- cektlr. 
oıirdağ kadar mühim ve kalite iti- Dlscr taraftan, Keskin clvarında
barlylc daha yüksek bir demir cev- ki Mokden madeninin işletilmesi i
hcrl bulunmuştur. Demirin miktarı çln de Maden Tetkik ve Arama Ens-
20 milyon ton tahm1n edilmektedir. tltilsU mahallinde tesisat yapmakta.-

kanı genel 1.ıırmcıy ikiııoi reisi ()lge- Madenden nlmnn numuneler An- dır. Umum Müdür Reşit Gençer 
ncral Asım Giiiıclii:: ı karaya getirilmiştir. Yapılacak tah- önilınüzcleki hafta oraya giderek tet-

liller yeni demir madenimizin. kıY.- kiklerde bulunacaktır.a 
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Bir destan 

K ARlLER1M1Z1N, romancıla-
rımızın çoğu tenkidden, mü. 

nekkid:ien şikayet edip duruyorlar. id
dialarına bakılırsa bizde münekkidin 
işi gücü, nerede bir kıymet, bir üstün
lük görürse onu baltalamağa kalk. 
makmış. Yeni eserleri okumaz, oku -
yunca da gözüne çarpmamasına im. 
kan olmıyan meziyetleri kıskanır, ka
lemini hemen kin ve gayz hokkasına 
daldırıverırmi[i ... 

Ha!Uk Nihad Pepeyi'den Allah razı 
olsun! Büyük destanının ikinci kısmı 
olan Mütareke'ye (1) yazdığı başlan

gıçta bütün bu iddiaların münekkide 
birer iftira olduğunu ispat ediyor. 
Destanın ilk kısmını çıkardığı 7.aman 

kendinden şüphe etmiş, hatta eserini 
yarım bırakmağa kalkacak gibi bile 
olmuş; fakat matbuattan, münekkid. 

lerimizden gördüğü teşvik kendisine, 
bh" destan şairi için Iazımgelen itima
dı vermiş. Bı: suretle biz de destanın 
ikinci kısmına nail olmuşuz, üçüncü 
kısım da yazılmaktaymış. 

Çwıakkate destanı çıkar çıkmaz 

Burhan Cahid Morkaya, Erci.imend 
Ekrem Talu, Va • Nil, Nureddin Ar-

tam, Gavsi Halid Ozansoy, Mekki Sa
id bu eserin harikulade meziyetlerini 
birer birer sayıp çıktığını herkese du. 
yunnuşlar. Agah Sırrı Levend, o 
destanda ''milli sayılmak için Iazrm
gelen vasıfların'' hepsini bulduğu gibi 
Ercümend Ekrem Talu da onu ''her 
Türkün okuyup ezberlemesi,, lftzım-

geldiğini söylemiş. Halılk Nihad Pe. 
peyi: ''sayın matbuatrmız, sözleşmiş 

ve endi~emi anlamış gibi her gün sil· 
tun sütun yazılarla beni teşci ettiler,, 

diyor; bu rözlcrden dolayı münekkid. 
}erimiz, ı:ıaire nekadar teşekkür etse
ler yeridir: kendilerini ağır bir itti

hamdan tebriye ediyor. Keşki Halfik 
Nihad Pepeyi, o başlangıcı da man. 
zum yazsaydı: Ercümend Ekrem Ta
lu'nun, tenbihine uyup o parçayı da 
ezber ederdik. 

itiraf edeyim ki ben henüz Çanak. 
Tı:ale'yi de, Mütareke'yi de ezberleme
dim. Birinci kısmı vaktiyle okumuş-

tum, hatırımda çok bir şey kalmadı; 
ikinci kısmı ise daha yeni okudum, on. 

dan da büyük bir şey hıfaedebildiğimi 
iddia edecek değilim, fakat her iki kıs
mın da güzel, harikulade olduğundan 
eminim: o kadar münekkidin bir hU. 
kümde birleştiği görülmüş şey değil
dir; mademki bir kere vukubulmuş, el
bette doğrudur ve elbette HalUk NL 
had Pepeyi'nin eseri güzel Ye hariku
ladedir. 

Destanın ikinci kısmı şöyle başlıyor: 
''Sonsuz bir kar denizi. Sarılmış bir 
şehir: Tomsk - Yolların arkasında 
bir garnizon ve Tobolsk. - Ölümün 
yüzii renksiz, hayatın dışındayız, _ 
Bir sükut ülkesinde, Siberya kışında. 
yız. - Dinlenme yok, yağı;y or, kendi
sini unutup, - Bu sene Siberya'dan 
ayrılmıyacak kutup.,, 

Buraya gelinr:c biraz durdum, V. 
Hugo'nun "Kar yağıyordu ... ,, diye 
baş1ıyan parçasını hatırladım. Bilmem 
ihtiyarladığım için midir? eskiden bil
diğim bir ııiiri yavaş yavaş hatırla. 
mak bana yEmisini okumaktan daha 
tadlı geldi. On~ bıraz unutabildiktcn 1 
sonra Halfık Nihad Pcpcyi'nin desta
nına dcv:ı.m dcce:;im: onda da Hugo. 
mm §iirmdeki zevki bulacağımdan e
minim. 

Nuru!lah AT AÇ 

(1) 56 saııfa, e5 J.:uru~. (Hilmi Ziya 
Ulkcn'in de ayrıoa biı takrizi vardır). 

Esrar ve silih .kaçakçı.;. 
lığı yap8n bir şe'beke 

n<aça.~~uDaıroa ao~~~©l§lr lb>Wır ©JD~D©mat tca·"B<D'!F ~<§IDO@ID; 
teşlkDUc!\1.toıru ~n~UJ 'ffa~ırDkalaıro lfi1eıreOeır@Ia? 

Orta Avrupada geni§ faaliyette bu. 
lunan büyük bir esrar kaçakçı şebekesi 
meydana çrkarıldığı haber verilmişti. 

Hadise tahkik edildikçe bu kaçakçı· 
lık şebekesinin zannedildiğindeı mühim 
olduğu ve çok geniş bir teşkilata sahip 
bulunduğu anlaşılıyor. 

Bu kaçakç.larla alakadar olarak Bel
~ikada Peru'lu bir diplomat ta tevkif 
edilmiştir. Bundan sonra şebekenin di
ğer efradı birer birer meydana çıkarıl· 
mış ve o zaman, bunların yalnız esrar 
Jeği1, ay~i zamanda silah kaçakçılığı 

yaptıklan ve bir çok sabıkaları olduğu 
anlaşılmışl!r • 

Kaçakçılann başında Lui Lion ismin. 
de bir Fransız bulunmaktadır. Şebe

kenin, dünyanın dört bir tarafında tet
kilatı ve gizli fabrikaları vardır. Bun
lardan biri Fransada, biri tlsküpte, biri 
Çinde Çang Çumda, diğeri de Taku
bardadır. 

Kaçakçıların bilhassa Çin.de çok ge. 
aiş teşkilatları vardır. Avrupadaki a
damları silah kaçakçılığı ve gizli esrar 
istihsal ile meşgul olurken, Çindekiler 
de orada afy.on satmakla meşgul olmak
tadrr. 

Şifre bulundu 
Esrar kaçakçılarını asıl ele veren 

Tiyençindeki adamları olmuştur. Ora
da gizli afyon satr§ı için çalışan Vayat
zis ismindeki bu adam, takip edildiğinin 
farkına vararak kaçmıştır. Fakat, ni. 
hayet İseknderiyede tevkif edilmiştir. 

Vayatzis, ihtiyatsızlık ederek, şifre
yi üzerinde bulundurmaktadır. Bu, a
ralarındaki muhaberede kullandıkları 

şifreli mektupları okumı}•a yardım ede
cektir. 

O zaman, bu ~ebeke ile alahadar ol
dukları şüphesi ile tevkif edilmiş kimse. 
lerin üzerinde çıkan mektuplar okunu
yor. 

Bunlara ilk bakışta mektup demenin 
imkanı yoktur. Çünkü Üzerlerinde yal
nız rakam vardır. 

Fakat bunlar şifredir. Ve rakamların 
hepsi ayrı ayrı bir şehre, şebekenin 

şubesi veya fabrikası bulunan bir yere 
delalet etmektedir. Mesela: 

7 S. 694: Üsküp fabrikası, 7 5. 695: 
Çang Çum fabrikası, 7 5. 696: Taku 
Bar fabrikası ilb .. manasına gelmekte
dir. 

Bunlar, şehirlerin ismi. Bu şehirlere 
gönderildiği bildirilen mallar ne aca· 
!:ıa? Onu şifre anahtarında 'u suretle 
okumak kabildir: 

7 5. 3 78: Afyon, 75. 264 vazelinle ka_ 
nşık ilh .. derr:ektir. 

Aralarında daima kullanacakları di
ğer kelimeler ve tabirlere de şifrede 

ayrr ayrı rakamlar ayrılmıştır: 
76.231: Londraya teslim, 76.020: 

Diplomatla beraber, 7 5.820: Dört köşe 
bavul, 75.321: Küçük bavul, 75.169 lda 
Lui Lion demektir. 

Tonlarca af.von. esrar 
Kaçakçıların kendilerini ele veren son 

~~~aır vaıuas0 oliil 
lko~o aur~Ds'lt @H~ lYI 

Meşhur polis 
roman lan mu-

harriri Edgar Vaalls 
bugün iki torun 
sahibi bir dede ol. 
mu~tur. 

Romancının kı

%I Misis Frere Re
eves ilk olarak 
dünyaya geçen se
ne bir kız getir
mişti. Du sene d~-

ğ rduğu cocı k ise erkektir. 
Misis Frcrc Reeves, babasının ismi

ni taşıyarak Pat Vallas adr ile, sahne 
hayatına atdmış bulunmaktadır. ilk o
larak da babasının bir romanından pi. 
yes 'haline konulmuş bir eseri oynaya
caktır. 

Kaçakçılık tebekeaini idare eden 
Lui Lionun karı11 

faaliyeti, iki ron esrar kaçırmak ıçın 
giriştikleri teşebbüstür. Bu, onların bel
ki ilk defa yaptıkları büyük bir kaçak
çılık değildir. Şüphesiz ki, şimdiye ka
dar daha bir çok defa tonlarca afyon ve 
esrar kaçırmışlardır. 

Fakat, §cbekenin silah kaçakçılığı 

faaliyetlerinde daha büyük bir yer iş • 
agl etmektedir. 

Belçikada tevkif edilen _Perulu dip· 
lomat, Bakula, bilhassa silfilı kaçakçı

hğı ile alakadardır. Bu işi, 1934 de Lui 
Lion ile beraber yapmışlardır. O za
man, meydana çıkardan bu silah kaçak
çılığı işinde Bakula, hakkında fazla de. 
li1 bulunmadığı için, Peru hükfımeti ta
rafından hafif bir cezaya çarpılmış, ce
zasını bitirdikten sonra da Avrupaya 
gelmiştir. 

Bugün de Lui Lion tutulmuştur. O, 
silah kaçakçılığı işinde ne kendisinin, 
ne de Bakulanın alakası olmadığını söy 
leıniştir. Halbuki, Bakula, o 7.amanki 
isticvabında Lui Lionun ismini vermiş
tir. Valruz, bu ikinci suç ortağı kendi
sinin ele verldiğini haber alıp ta kaçmı. 
ya kalkmasın diye bundan hiç bahso
lunmuyor. 

Bir fil kur şuna 
dizildi/ 

Suçu sekiz insan 
öldürmek fir 

Seylanda bir fil, sekiz kişiyi öldür. 
müt olmak suçiyle, kurşuna dizilerek 
idam edilmiştir. 

Fil bu "cinayetleri,, bir bayram gü· 
nü işlemiştir. Adet olduğu üzere, o 
bayramda Seylan sultanı ve diğer sa
ray mensupları filler üzerinde geçit res
mi yaparlar. 

İşte, bu fiJlerden biri, geçit esnasın
da halk arasına girmiş ve sekiz kişiyi 

ezerek öldilrmüştUr • 
Saray derhal caniyi idama mahkQm 

etmiştir. Bu büyük ve güzel hayvanın 
öldürülı:r:esine acıyanlar çok olmuş ve 
!ngilterenin umumi' valisi ile Buda di. 
ni reisleri saraya, hayvanın affı için ta
vassutta bulunmuşlardır. 

Fakat, Seylan sultanı, hayvanı affet
memiş ve sekiz kişiyi öldüren fil, zin
cirlere vurularak idam sahasına götü • 
rülmü~tUr. 

Fil, orada büyilk bir kauçuk ağacı. 
na bağlanmış ve karşısına on beş silah
lı ac!am dizilmiştir. Dünyanın en zeki 
hayvanı sayı1an fil, öldürUleceğini der
hıl anlamış ve cevrilen tüfeklerden ken
disini kurtarmağa çalışmıştır. 

Fakat, hep birden ateş eden on beş 
tüfek, hayvanı bir anda öldürmüştUr. 
Koca fil, korkunç bir çığlık atarak ye
re yuvarlanmııtır. 

Bununla beraber, Lui Lionu tevkif 
bugüne kaı:lar kabil clmuyor. Ancak 
bugün, diğer suç ortakları ile beraber 
elı: geçmiştir. 

içlerindeki kadın 
Esrar ve silah kaçakçılarının arasın

da bir de kadın vardır. Bu, Lui Lio-
• nun karısıdrr. Kendisi, belki bu işe iste
' yerek karışmamıştır. Fakat, hiç bir şey. 

den haberi yok denemez. Çünkü, koca
sının söylediklerini harfiyyen yerine 
getiren bu kadın, onların kaçakçılık iş
lerinden haberdardır. 

Kadın, koçasından yedi yaş büyük
tür. Lui Lion, ona yirmi beş sene evvel 
tesadüf etmiş ve derhal evlenmiştir. 

Fransuaz, karşısına çıkan adanını bir 
esrar kaçakçm olduğunu belki bilmi
yordu. Belki araştırmıya bile lüzum 
görmemişti, çünkU Lui Lion kadınlan 
bir bak:şta kandıran şeytan çehreli a. 
damlardan biridir. 

Harpten evvel bu ticaretle meşgul o
lan Lion, harpte kendisine daha büyük 
bir macera sahası buluyor ve Fransız 

casus teşkilatına giriyor • 
Harpten sonra tekrar ayni işe başlı

yor ve o zaman, eskiden gizli istihba
rat teşkilatına mensup olmasından isti
fade ediyor. Bir çok eski polis arkadaş. 
ları ona bilmiyerek filet oluyorlar. Fa
kat onlar tutulup azlediliyorlar, Lui 
Lion gene kendisini kurtarıyor . 

Bundan sonra, Lui Lion, Bugaristan
daki bir kaçakçı şebekesi ile beraber 
çalrışmıya başlıycr. Anavis kar!deşlerin 

Eskicumadaki gizli laboratuvarları, bir 
infilak neticesinde meydana çıktığı za .. 
man Lui Lion gene izini kaybetn:iştir. 

Bugüo ise bütün suçlarının hesabını 
vermek üzere tevkif edilmiş bulunuyor. 

Canlı tıkaç 
TnrJaları suların 
baskınn1don nasıl 
kurtarmışlar? 

Macadstanda Teis nehri son gün. 
terde taşmxş ve bütün civarı istila et· 
mek te~likesini göstermiştir . 

Tehlike, suların tarlaları ba9lllaması 
için yapılmış olan sedde iki delik açıl
masından ileri geliyordu. Sular buradan 
büyük bir sür'atle geçiyor ve tarlalan 
kaplamak istidadını gösteriyordu. 

Bu delikleri kapamak kabil değildi. 

Çünkü oraya konulan taşlar suıa~ın ö
nünde mukavemet edemiyordu. 

Bu i~i nihayet iki kişi üzerine alınış 
ve delikleri kendi vücutları ile kapa
mışlardır. Bunlar iki cesur köylü genci. 
dir. Sulara kendi göğüslerini siper ede
rek ıduran delikanlılar, kenGi!erinin ve 
diğer köylülerin tarlalarını kurtarmış

ar<lır. Bir gün ve bir gece soğuk sular 
içinıle kalan gençler, ertesi sabah, sula
rın çekilmesi üzerine evlerine giderek 
yataklarına yatmışlardır. 

---ıo---

Kutupta bulunan 
57 senelik kulu 

Moskova, 11 (A. A.) - Hanriyct a. 
dası istasyonunun müdür muavini Le
onof, adanın şark sahilinde kain bir 
tepede 8 haziranda bakır b!!' kapalı 

kutu bulmuştur. Bundan 57 sene evvel 
Janet vapuru ile kutba giden Ameri
kan heyeti reisi Dölong'un raporu bu 
kutuda çıkmıştır. Malfım olduğu tize. 
re Dölong Hanriyet adasına bir heyet 
göndermiş ve bu heyet sahile kadar 
giderek Janet vapurunun takib ettiği 
yolu gösteren vesikayı bu kutuya ko
yup oraya bırakmıştır. Janet vapuru 
12 haziran 1881 de battıktan ve heyet 
azası buzlar üzerinde çok mUşkill bir 
yürUyilş yaptıl\lan sonra Siberya sa
hillerine kadar gelmjş ve orada ölmüş. 
tUr. 
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TAN -15 yaşında çocuk 
evlenebilir mi ? 

M ZEKERIY.-1, evlenme yaşının kr:lar
• da 18 den 15 e erkeklerde 20 den 

18 ze iııdirflmesl lıakkında hazırlan.an ka· 
nun Muihasından bahsederek bunu mah
zurlu oördüöünü söylüyor. M. Zekeriya di
yor ki: 

"Doktorlar, meseleyi sırf tiziyoloJik ba
kımdan tetkik etti!:lcrf idn meselenin yal 
nız bir tarafını görüror, ve bir doktor gibi 
15 yaşında bir kızın fiziyoloJik inkişatının 
birlcşrniye müsJit olduğunu söylüyorlar. 

Hallıuki :ncs,.Ie erkekle kızın birleşmesi 
meselesi değil, evlenip yuva kurması me· 
seJcsidir. 

Evlenmek, yalnız fiziyolojik bir ihtin. 
cın izalesi demek de~ildir. Evlcnmc;in 
bir de içtimaı, ve ekonomik safhal::ırı vnr 
dır ki, evlenme yaşını 15 yaşına indirir· 
ken dab:ı ziyade meselenin bu tarafını göz 
önfine almak Jüzımdır. 

15 ya~ında bir kızın fiziyolojisi ana ol
masına müsait olabilir, fakat 15 yaşında 

bir kız ana olabilir mi? Analığın içtimai 
vazifelerini yapabilir mi? 

Analık, yalnız çocuk doğurmak deAil, 
bir de onu büyütüp terbiye etmektir. 15 
yaşında bir kız, çocuk büyütmek nedir 
bilebilir mi? 

15 yaşında bir kız ev idare edebilir mi? 
15 yaşında bir kız kocasını idare ede

bilir mi? 
1ctlmal tetkikler ve tutulan statistlk· 

ler göstermiştir ki, erken evlenme, evin 
çabuk hozulrnasına sebeb ölur. Erken ev
lenen kız ve erkek kendilerinj anlıyacnk 
çağa geldikleri zaman artık kurdukları 

hayotı kafi görmemiye, kendilerine reni 
bir hayal aramıya başlarlar. Bu da ekseri
ya evin yıkılmasına müncer olur.,, 

"Denecek ki birçok aileler kızlarını bir 
an evvel evlendirmek lçın mahkemelere 
müracaat ederek çocuklarının yaşlarını 

biiyütüyorlar. Köylerde ekseriyetle 15 y.:ı· 

şındn kızlar evleniveriyorlar. F:tkat bu ev
lenmeler kanuni olmadığı için, doğan ço
cuktan gayrimeşru tel:ikki mecburiyeti 
basıl oluyor. Bunun önüne geçmek, ve ka· 
DUDU bu ihtiyaca uydurmak l:izımdır. 

Bence bu miltalea da sakattır. Cilnkü, 
istisna kaide teşkil etmez. Birkaç kişi böy 
le yapıyorsa, bunu umumi bir ihtiyacın 

ifadesi diye almak doğru olmaz. 
Cemiyetin temeli ailedir. Sağlam aile 

ancok sııltlam temele dayanırsa varlıklı o
lalıilir. Aileyi zaafa süreklemek değil km•
vetlenrlirmek ihtiyacındayız. 

Onun iı;in rvlenme ya~ının indirilmesi· 
ni mahzurlu buluyoruz.,, 

CUMHURlYET 

Zafer kupası ve gümrük 
s ERl'ER Bedi yazı11or: 

SüvarilerimiziD Niste kazandıkları Po· 
lonya ordusu kupasının akibelini biliyor 
musunuz? Kupa, süvıırilerimiz lstnnbula 
gelmeden çok evvel gönderilmiş, fakat 
gümrük bu yabancı eşyanın Türk toprağı
na girmesine müsaade etmemiş. Çünkü bU 
kupaya bir kişinin "Benimdir!,, demesi 
lazım geliyormuş. Kupa bir ş:ıhsın değil, 
bir zümrenin malı olcluğıın:ı güre gümrük· 
ten hlllfı ( hugün bile!) çıkarılamamış. 

Artık "İstanbul güınrüğii., diye hir ,·od· 
vil yazmonıo sırası Meldi. Bu derecesi raı 
la giiHinçtiir. E~er biri ynJ:ın söyle~ip de 
kup:ıya sahip çıkmaz~o onu geriye mi gorı 
dcreceğiz? Du, muzaffer Türk süyarileri· 
nin Avrupada k:ızandıkları şerefi, semııo
llle beraber iade etmekten fıırksız bir htl· 
reket olmaz mı? Avrupalıları kendimize 
f{Üldürmemek icin, tobit, htanbnl sürurii
ğüne krırşı yal:ın söyleme~i tercih etmek 
laı.ım ::ıetecel<. Bir ticaret eşyası olruırıın 
ve ~·alnız bil.yük man:ısınn kıymet verilen 
bir 

0

nltm hardak için, gümriiğün bıışımıııı 
sıçtiğı iş, "bir bard:ık suda fırtına,, uci~il 
ml? 

inhisarlar umum 
müdürü geldi 

Muaddel 1701 numaralı tütün kaJlU.. 
nunun BUyük Millet Meclisindeki IXlU
zakereierinde bulunmak üzere ,Anka. -

raya gitmiş olan inhisarlar umuIXl ı:':U: 
dürü Mitbat Yenel §Chrimize dönIXluŞ 
tür. 

Yeni kanunun tatbikatiyle gün:ır: 
ve inhisarlar vekaletiyle ziraat ve1' 

13tJ
leti müştereken me.~gul olacaktır .. ti-
nun için, bu sahada iki tarafın iş bıt 
ği bu günlerde bir talimatname ile tef· 

bit olunacaktır. 

Yeni kanunla tutün müstahsil~ 
tüccarlarına bir çok kolaylıklar g~ 
rildiği gibi, memlekette tüfün ye~fl 
tirilmesi işi de büyUk bir nizanı alt 
almmış olmaktadır. 
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daü dCawata 
Hatay ve 

Fransız 

--bir 

' . an anesz 
K AT'l ve tam ·oir Türk - Fransız 

anlaşmasına doğru gidildiğin· 
den bahseden Fransız gazeteleri bize 
Yine (an'anevi) bir (Türk . Fransız) 
dostluğu hatırlatıyorlar. Fransız ga
zetelerinin böyle bir dostluktan bah. 
setmeleri, şüphesiz, bize karşı güzel 
bir dil kullanmak istediklerinden ve 
Türkiye ile memleketleri arasında de
vamlı bir husumet havası esmesini 
ınanasız görür:lerndien, Türkiyenin 
devamlı dostluğundan değil, hatta iyi 
teınennilerinden bile mahrum kalına
nın Fransa için mühim bir zarar ol. 
duğunu sezmiıı bulunmalarından ileri 
gelmektedir. Bununla beraber biz 
Fransız gazetelerinin bir başka türlü 
konuşmalarını tercih etmekteyiz. Bize .. ' ananevi,, bir ''Türk - Fransız dost. 
1 - » ugundan bahsedilmesin, bize bir 
"!ürk - Fransız,, dostluğunun artık i
kı memleket sıyasasında bir ''an'ane 
halini almasını temenni ettikleriıti 
söylesinler. 
_ ''An'anevi Türk • Fransız dostlu. 
~ .. bir nalıncı keseriydi ki kuruldu
gu günden itibaren bütün M.diseleri 
h~p Fransanın lehine yontmuştu. Bu 
bır dosdluktan çok, Fransa tarafından 
k~parılmış bir "menfaat imtiyazı,. idi. 
Bız içtimai ve iktısacll bünyelerimize 
zararı dokunan bütün an'aneleri nasıl 
Silkip attıysak siyasi bünyemize zara
rı dokunan bütün an'aneleri de "teda
Vi '' etmiş bulunuyoruz. 
. Fransız gazetelerinin, (hiç şüphe. 

sız bir kastı mahsusla ve bizim anla
Yışımızda fena manasını idrak etme
den) kullandıkları bu koz bu diyarda 
artık kökü kurumuş bir ağaçtır ve ne 
kadar sulansa, hangi ser'e konsa ye
§ermesine imkan kalmamıştır. o an
ane Babıülinin an'anesiydi. 

Hükumet Fransa, Türkiye ile kuru.. 
lacak bir d.ostluğun ve bu dostluğun 
devamının ıcab ettirdiği yeni anlayış 
~na, nihayet ve nelerden sonra u. 
~:nış bulunmaktadır. "Efkarı umu

llııye Fransa" nın da bu hakikatleri 
artık anlaması lftzımdır. Yeni Türki
Ye eski an'anelerden hiçbirini muba
fl~ etmekte değildir. Fakat bir dev. 
etı .,.,·11 t· · • ...,ı eş ıren sıyası an'anelerden 
:la .mahrum değildir. Yeni Türkiye. 
" ?1r Türk - Fransız dostluğunun 
ban anevi" addedilebilmesi için evvela 
d u dostluğun sağlam temeller ürerin· 
rne resmen parafe edilmesi, ve karşı
v:zdaki. Fransanın bu dostluğa de. 

.rnlı bır sadakat göstererek tecrübe 
~ıhenginde asil ve dürüst bir imtihan 
ermesi lazımdır. 

11 
liataydaki son hareketleri · Fransa. 

§ ın böyle bir imtihan için lazımgelen 
,~rtıarı isterse anhyabileceğini göze 
lr ~aktadır. Fransayı, Türke devam
ist" ~st olmak için l!zımgelen zeki ve 
li 1 ~t.tan mahrum bulmadığımızı söy-
Yebılıriz. 

baıreJerde yarım gün 
mesai usulU 

h. .Aııkaradan gelen haberlerde me-
~1urı • 
at a.ı:ın yaz aylarında sabahları sa-
l>a Sekızde işe başlıyarak saat ikide 
lett!o~ Yapmaları hakkında başvekı1. 
dir·ı b_ır talimatname hazırlandığı bil-

ı tnı"'t' B"tün Sev· :1 
1· u memurlar taraf mdan 

d.ec~~Çle karşılanan bu haberi teyid e. 
darı Yeni mallımat gelmemesi alaka
l-ad arı tereddüde düşürmüştür. Bu a
~ap~~:Z tarifelerfai bu vaziyete göre 
ha:vxı g~ hazırlanan Akay ve §irketi. 
ttıUr Ye ıdarelcri de iktısat vekfüetine 
ltıinı acaat ederek bu hususta mütem • 

n lllalftrnat istemişlerdir. 
., a§vek· 1 t .. . 
""eki bir a e _muste.-ıarının rıyasetin • 
l~ komısyon tarafından hazır • 
da tat~~lan bu ~alimatnamenin yakm
ltıekted· k nıevkııne konulacağı söylen. 

n ır. 

tl:ı.es~unıa beraber, !stanbuldan bu 
dUııe ek hakkında yapılan istif sarlara 
tt- adar ·· ~. ~ muspet cevab gelmemiş • 
~l?tırı a için yeıı.i çalı~ma progra. 
hetı:ıenı Yın on b~inden sonra tatbikı 

Yor. 

lstanbıı.l A'~en~~'~. ktz lwl~jini1ı ~~ scM l:i ınr'.~"m1'.lrma <?iiıı me1deı~te yapılan mcrtısim7e 'dipl-Oma7.arı 'd.ağıtılm1§tır. Merasimae 'Amerika Biiyiı7G Elçisi, -
mektebın dırektoru oo şehır mechsı a :asından Re/ık Alı met Seveııgıl tarafm ıian nutuklar söylenilmiştir. Resimleri ıııi::de mektebin yeni rııezunlan dip. 
Zoma aldıktan sonra görüfüyor. 

( ~IEIHliil~ ID IE VIE IMllE iMi iL IE IK IE T T IE ] 

Kazanc vergisi tadi
liitına itirazlar 

Vergi hadleri yükseltilmiş o1an esnaf 
Meclis Reisliğlne müracaat ediyor 

Vergileri indiriien eğlence 
yerleri sahipleri ise memnun 
Yeni kazanç vergisi kanununda ya.) 

pılan ve şimdi Büyük Millet meclisin • 
de bulunmakta olan tadilata ait proje 
de vergi hadleri yükseltilmiş olan es
naf ve küçük sanatkarlardan ilk ola -
rak marangozlar cemiyeti büyük mil -
let meclisi reisliğine ve parti genel 
sekreterliğine müracaatta bulunmuş • 
tu. Şimdi diğer esnaf ve sanatkar ce. 
miyetleriyle zümreleri de meclis riya
retine ve mebuslara mUracatta bulun
maktadırlar. Bunlar kazanç vergileri
nin daha fazla yükseltilmesinin doğru 
ohımıyacağını bildirmektedirler. Do _ 
kumacılar, kahveciler, mobilyeciler bu 
rn~yandadır. 

Yeni kazanç vergisi tadil proje _ 

sinden fevkalade memnun bulunanlar 

da vardır. Pl1ij sahipleri ve içkili ve 

çalgılı gazino i§letenler, eğlence yer

leri sahipleri bunların başında gel -

mektedir. Çünkü bunların kazanç ver

gileri mühim miktada tenzil edilmek. 
tedir. 

Proje üzerinde yapılan tetkiklere 

göre, vergj miktarı artanların artış 

nispeti yüzde altıdan o.ı. ikiye kadar. 

dır. Bunların bir çağlı pro~nin tadili 
esnasında vergi nispetlerinin indiril -

mesini istemişlerdi. 

Pendikte ve Göksuda 
iki plaj yapılacak 

Bunlardan birincisini Pendik belediyesi, 
Jk incisini Şirketi Hayriye işletecek 

Yaz mevsimi gelip sıcaklar basınca - lann satın alınması için müzakereler baş 
bu sene turfanda olarak gelen karpuzun lamıştır. Belediye kimyahanesi Göksu 
kabuğu da artık denize düşmüş olacak ve eh-arının suyunu tahlil etmiş ve plaj 
ki - plajlar açılmağa ve bir hayli da olmağa müsait gönniiştür. Sıhhat müfet
kalabahk olmağa başlamı5tır. Bu sene tişleri de yaptıkları tetkiklerden sonra 
geçen senekilere i!axeten İstanbul yeni müsbet şekilde rapor vermişlerdir. Bu 

bir takım plajlar da kazanmaktadır. Bil. suretle Boğazda mükemmel ve modern 
hassa Anadolu yakasında yapılacak iki ayni zamanda yakın bir plaj yapılması 
plaj bunların başında gelecektir. yoluna girişilmiştir. Şirket burada gazi. 

Anadolu yakasında birinci plaj Pendik nolar, eğlence yerleri, soyunma dairale. 
belediyesi tarafından yaptırılmaktadır. ri de vücuda getirecektir. 

Esasen pendiğin çok güzel olan me~hur 

kumsalı belediye tarafından bu !;ene bir 

plaj haline sokulmaktadır. Bu suretle 
Pendiğe rağbetin artacağı kanaati var
dır. 

ikinci plajı Şirketihayriye Göksu dere
si civarında, Anadolu sahilinde vücuda 
getirecektir. Güzel bir kum<:al olan bu ca. 
hilin arkasında bulunan bostan ve tarla. 

Veni hal binası 
Kerestecilerde bckdiy;:! tarafından 

yatırpılan yeni hal binasının temel in
şaatı başlamıştır. Halin esas binası bu 
yaz zarfında ikmal edilecektir. 

Sebze flatleri 
yükseldi 

Son günlerde Çukurova ve sair ce. 
nub \'İlayctlerinden gelen bir kısım 

sebzeler azaldığından ve bunların ye. 
nileri de henüz cıkmadığından şehri • 
rnizde sebze fiatları bir miktar yük -
sclmiştir. Maamafih yaz sebzelerinin 
yerlileri de lrnbaktan başlıyarak çık . 
maya baBladığından fiatların tekrar 
düşeceği de muhakkaktır. 

ii © ırn \e<0> ırıı a m ca 
~<e ~al~DlYlmlQ)aı~ 

Almanyada teslim alman 

"Sus,, vapuru 
lzmlr yolculuk 

müddetini bir güne 
indirecek 

Denizbank hesabına, Almanyada 
Krup tezgahlarında inşa olunan ikinci 
yeni vapurumuz olan Sus'un da Alman
yanm Kil limanında tesellüm muamele. 
si ikmal edilmiştir. Yeni vapurun dün 
limanımıza müteveccihen hareketine in. 
tizar edilmekteydi. 

Halen Mudanya hattına işliyen Trak
la ayni tipte olan Sus Bandırma hattına 
i§liyecektir. 18,5 mil süratinde olan Sus 
bu mesafeyi rnsati 15~16 mil katederek 
4,5 saatte katedeceği için Bandırma yo. 
luyla İstanbul • İzmir mesafesi çok kı
salmış olacaktır. Çünkü şimdi eski va
purlar akşam buradan Bandınnaya ha. 
reket ederek ancak ertesi sabah Ban
dırmaya vasıl olmaktadır. Sus ise sabah. 
lan Galata rıhtımından hareket edecek 
ve öğle üzeri Bandırmaya muvasalat e
decektir. Devlet Demiryolları idaresi de 
Bandırma ~ İzmir hattında tren tarife
lerini yeni şekilde tadil edecek ve o da 
yeni sürat trenlerile lzmir - Bandırma 
mesafesini kısaltacaktır. Bu suretle ls. 
tanbuldan hareket eden bir yolcu ayni 
günün akşamı lzmirde bulunacaktır. 

Sus, haf tada üç ekspres seferi yapacak 
tır. 

Yeni geminin ilk seferinin kabotaj bay 
ramı olan 1 temmuzda yapılması mukar 
rerdir. Sus, 1800 gayri safi ton hacminde, 
türbin makineleri, 3600 beygir kuvvetin. 
de bulunan bir gemidir. 500 yolcu alapi
lecek olan geminin üç birinci, üç ikinci 
mevki kamarası vardır. İki vinçli bir an. 
ban bulunmaktadır. 84,136 İngiliz lira. 
sına mal olmuştur. 

-o--

Maaş ala mı yan 
zabıta 

memurları 
Belediye zabıtası memurlarının ma

aşlarım hangi makamdan alacakları 
hakkında alakadar daireler arasında 

çıkan anlaşamamazlık dolayısiyle za
bıta memurlarımızdan bir kısmının ha 
ziran aylıklarını henüz alamadıkları 
mal Um.dur. 

Maa.ş alamıyan memurların müra • 
caatları üz.erine, polis teavün sandı
ğından kendilerine birer maaş nispe. 
tinde ikrazda bulunulmu.~tur. Memur
lar maaelarmt alınca borçlarını ödi
yeceklerdir. 
Diğer taraftan maaş alamıyan zabı

ta memurlarına belediye kooperatifi 
tarafından yeni kredi açılması da ka
rarlaştırılmıştır. 

................................ 
~sü<U ffi D~allf'il 

©>ırlFile~OerDını<§leınau 
Eski Türk mizahında kuş, taş, çiçek 

avcı, kuşbaz, bakkal, ahçı vesaire ısım 
ve ıstılahlarile yazılıp gönderilen mek. 
tuplar çok makbul tutulurdu. Bu mek
tuplarda en kaba imlalar, çok zarif nük. 
teler, saçma saP<ın cümleler bulunurdu, 
bu gibi mektuplar kaleme almakta ihti
sas sahibi olanlar vardı. Okuyucuların 

kolay anlayabilmeleri için mesela "er. 
zen,, "itare,, (ebrun) gibi kelimelerin 
yerine ''dan,. (uçurmak) ve (yüz aklığı 
namus) gibi türkçelerini koyarak bu mek 
tuplardan bir örnek nakledeyim. 
Çeşmizade Reşit ef rndinin KUŞ isim 

ve istılahları ile yazdığı mektup 
''Şevk ve safa Hümlismm uçtuğu yer 

ve dostluk ve vefa Ankasınm yuvası olan 
meclisinize, gagasına şevk ve garfuıı na. 
mesini verip güvercin uçurmama sebeb 
şudur: Ben fakire gönderilen okşayıcı dil 
ile yazılmış namenizi aldım. Kaz Ahmet 
çavuşzade denilen süğlün yürüyüşlünün 
muhabbet havasında pervasızca kanat 
açtığınızı yazıyorsunuz, o, kibir ve aza. 
met semasında yüksekten uçan kuştur. 

Onun aşıklarının Stlkıışlarına bcnziyen 
gönülleri, aşkının dibi bulurunıyan deni· 
zinin iştiyak girdabına tutulmuşlardır. 

Cihan halkı onun önünde göz yaşlarını 

darı gibi saçarlarken, cenabı ~rifinizde 
Karakuş gibi arkası sıra avlayıp yakala
mağa çıkmışsınızdır. 

Fezayı sınede bir yavru besledim, ahar, 
Konuşdıe iller ile, gelmez d§iydnesine! 
Denildiği gibi, malfununuz olsun ki, 

naz göklerinde uçan bir kuşun ardınca 
kanat büküp uçmak olur mu? 
Kaz kaz ile, baz baz ile (Baz - şahin); 

Kel tavuk kıl horoz ile 
Demişler. Sen de bu sözü tut, yolcu 

kargası gibi herkesin ardına niçin düşer. 
sin! Yoksa şimdi büyük kuş mu oldun? 
Hiç onun kuş dilinden haber alıp kimse. 
ye kuyruk saldığım gördün mü? 
Dcimc düşmez, danei eşki tere itmez nigdlı 

Sözüne uygun turna telli, dudu dilli, 
keklik sekişli, bülbül ötüşlü naz gökleri· 
nin hüması ile beraber kanat çırpmak da
vası sana yarar mı? Yaranu~ olsa bile 
gönül kuşunım namus, yüz aklığı çatısı. 
nın altında kırlangıç kuşıı gibi yuva kur 
mak münasip midir? Geçtik ki onun üs. 
tünden kuş uçurmazlar! Bıldırcın gibi o 
perinin ardınca gezdirdin. Bu yıl karşına 
Baykuş ruhlu bir rakip çıkını~. Gafil ol
ma. Bir sığırcıkdır, korkum yok deyip o 
gö12itl avlayan şahbazı kolundan aldır. 

mıyasm. Şu mısraı pekala bilirsin: 
Mürgü destamuzıı saydetmek kolaydır 

damsız! 

Zamanın insanları gamaz kargaya ben 
zi}or. Hüner o ~uhu koldan atmacadır. 
Ama kerkenesler penceresinden almak da 
güç bir iştir. 

l' avm kuşun ağzı büyük olur, 
serçeden korkan darı ekmez cevabını ve.. 
receksin ama, (ateş içinde yaşıyan bir 
hayvan, kuş) Semender gibi her ateşe 
girmek olmaz. Hele o, hiç bir dalda dur. 
maz, Akbaba semtlerinde ala.kası olmakla 

o havalide soruşdurmakta acele etmek mu 
nasiptir.Yalnız kumrımun vurgunu oldu
ğunu hissettirme, zira mahallesi bir gü. 
vercinliktir, başına üşüşürler. Belki bir 
gün vuslat vaadini getiren mektubunu 
alırsın. 

Ey lıüdhüdfi iimmid sebôdan mı gelür· 
sün! 

Teranesile baki kalasın!,, 
Reşat Ekrem KOÇU; 
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JÇERDE: 

• 11aJJ1e vekAlell gayrimübadil emUıki 
takdiri Ju)'DJet ve 1atıı komisyonu ar.ala· 
nadan ve mesul slmalarmdan b:ızılannn 
.bir takım swıller söndermlştir. 

• Nilde nllıl Faik tehrimize gelmiş· 

tir. 
• .Buıiln Romanyadan şehrimize bir sey 

Jah kafilesi ıelecektir. 

• Ytıluek iklisat ve ticaret mektebi me
ZUDlan cemiyeti dün bir içtima yapmış· 
!ardır. 

• VnlYersite rektörü Cemıl Bilsel An
karadan şehrimize dönmüştnr. 

• Beş mahkfunlyeti bulunan s:ıbıkah hır 
sızlardan 16 yaşında Mehmet kösele hır· 
sızlı!ıı yüzünden dün iki ay hapse mah· 
knm olmuştur. • 

• Yüzbaşıya kadar (yüzbıışı dahil değil) 
rütbedeki subayların evlenmelerini yasak 
eden kanun lilyihası Milli müdafaa vcktı. 
!elince Meclise seYkoJıınmıık iızeredir. 
• Ayancıkta nihayet bir eczahane acıldıi!ı 

bfldlriliJor. 
• Çeşmenin k:l\·ak limanı ch·arında im· 

ruulıınmız dahilinde kacıık balık ::ıvlııy:ın 
Sakızlı l1 yunıınh sandallarile beraber 
yakalanmışlar ve mahkemeye verilmişler· 
iiir. 

• Turlng klnbün tertip ettiği konfcrıınslı 
ıezllerin ilki dün yapılmış, iştirak eden
ler milze müdüril Tahsin dclaletne Topka· 
pısarayı müzesini gezmişlerdir. 

• Denir.bankın memurlıır lokııntıısı 22 
Jünde 78 lira zarar ettiğinden kapntılmış
hr. 

• Munzur hlldlselerl mahkumları yeni af 
kanunundan isti(ade edemiyecel.:lerdir. 

• Ali Ferruh isminde bir gencin komü

nistlikten dün a#ır ceza mahkemeslnde 

ıiıli olar:ık muhakemesine bakılmıştır. 

DIŞARDA: 

• Nevyorkta müddeiumuml Hardi ca
msluk işi menlana cıkıır çıkmaz Amerika
dan kaçmış olan doktor Gribli tekrar A
meriknya avdete mecbur kılacağını söyle· 
miştlr. l\Iüddeiumumt, Amerika tabiiyetine 
secmlş olan doktor Griblin Amerikan mııh 
kemelerine celbedilehlleceğini, eAcr gel· 
mezse Amerlkııdaki bfitün mallarının mü
sadere olunacağını tasrih eylemiştir. 

• "Hamidiye,,bugün öğle üzeri 1skende· 
riyeye varmış, merasimle karşılanmıştır. 

• Alman ordusu başkumandanlık dairesi 1 
şefi general Kelle! Macar askeri şeflerinin 
geçen sene manevralar esnasında Almnn 
ordusunun ynptını r.iyareti iııde etmek Ü· 
7.ere 14 hazirnnda Budapeşteye gidecektir. 

• Yunıın ba'lvckili Metaksns, Patras, Ml
solongi Ye Agrinion dün akşr.m yeni bir 
tetkik sc) nhatıne çıkmışlardır. 

• İspanyanın Prag elcisi, Çekoslovak· 
ynnın Frnnkist makamlar nezdine bir ajan 
göndermesini protesto eden bir notayı 

.Çek hariciye nazırı Kroftaya vermiştir. 
• içinde üç subay ve 5 asker bulunan 

Amerikanın bir askeri bombardıman tay
ynresi Dölcman civarında yere düşerek 
parçalanmış ve içindekilerin hepsi ölmüc 
tür. 

• Deyli Ekspres gn:ı:cte~i tnglllerenin 
Koşen limanında bir üssü bahr) yapılacıı
ğını ve ayni zamand..ı Vflllngton adasında 
da bir a5kert tayyare limanı vücucla seti· I 
rilcce~ini ynzmnktııdır. 

• De) li l\fe~l gıızetesi, Knn:ıdn tııyynre 
ve lı:ırp levazımı fııhrikıılnrının İngiltere· \ 
den ili mll~m1 sterlinglik sipariş nldı~ını 
haber vermrkte ,.e Lu siparişlerin bir iki 
sene zarfında teslim olıınııcıı~ını ila\"e ey. 
lemeklecllr. 

• İtalyan filosuna mensup üc büyük 
zırhlı ..-e dört destroyer lıu ayın 21 inde 
Mııllııyı zlyıırct edecek ve üç giin knlıı· 
cııktır. 

Amasya Cumhuriyet Müddelumumlllğlnder 
1 - Amasya ceza evinin mali yılı 1 Haziran 938 gününden 31 Mayıs 938 

.unu sonuna kadar beheri dört yüz seksen gramdan ve çifti dokuz yüz altını§ 
gram itibarile bir senelik yüz yirmi iki bin altı yüz kırk kUo Amasya belediye
ainin kabul ettiği ikinci nevi buğday ekmeğinin bugünkü belediye rayicine gö
re on bin dört yUz yirmi dört lira kırk santim muhammen bedel ile 1-6·938 gU· 
nünden itibaren yirmi yedi gUn müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İsteklilerin muhammen bedelinin yüzde yedi buçuk olan yedi ytlz sek
een bir lira seksen kurug nh;betinde para veya tahvilat veya banka mektupla.
mu mahsus kanunundaki sarahati veçhile teklifnameye ekliyerek ihale gUnü 
olan 27·6-938 Pazartesi günU saat on dörde kadar Amasya C. Müddeiumumi-,,, 
llğinde toplanan komisyona verilmeleri 18.zmıdır. 

3 - İhale günU müddeiumumilik dairesinde toplanan komisyona saat 14 
aen sonra verilecek teklif ile teminat mektupları kabul edilmiyecektir. 

4 - Bu ihale 27-6-938 Pa.mrtesi günü saat 15 de Amasya C. M. U. milik 
dairesinde toplanan komisyonun huzurunda yapılacktır. 

5 - Fazla izahat almak istiyenler Amasya C. Müddcimuıniliğine veya o yer 
ceza evi direktörlüğüne ihaleden evvel mUracaatlan ilan olunur. (3396) 

Kremi 
Terkibindeki hususi mactde. 
yi hayatiye dolayniyle cildi 
beller, teravetini arttınr. Yeni 
bir ten yaratır. Venüs Kremi 
asri kadın güzelliğinin bir tılsı
mıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananlan hayre
te diifürür. Dudaklarda 24 

saat sabit kalır. Şık ve kibar 
familyaların kullandıklan ye
gane rujdur. 

Venüs 
Blryantlni 

Baltalci kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tutar. Dökülme-

sine mani olur ve kmrcık yapar. 
Saç meraklıları ve gençlerin ha. 
yat arkadaşıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 
24 saat havalandırılmıı fev

kalade ince ve hafif Vcnüa 
pudrasile tuvalet gören bir cilt 
dünyanın en taravetli güzelli
ğini ifade eder. 

Venüs 
Limon çiçeği 
IKcDcınyasa 
Hususi bir tiptir. 90 derecedir. 

O kadar ki en büyük zevk ehlini 
ve müskfilpesent olmakla tanın
mış kimseleri bile hayran b1-
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Çin - Japon 
harbi 

Şanghay, 11 (A.A.) - Japon de
niz makamlarının bildirdiğine göre, 
Hankovu zaptetmek üzere Yangtse 
uzunluğunda harekA.ta geçilmiştir. 

DUtUn ec;ncbl ticaret ve harp gemile
ri Vuhu ile Hukov arasındaki saha
yı terketmeğe davet edllmlşlerdfr. 

Çlnde askere davet 

Hankov 11 (A.A.) - Bundan son
ra askere alınacak olanların allele
rlntn içtimaı mevktl, nüfuz veya zen
,nnllğl nazarı itibara alınmıyacağı 

ı arblye nezaretinden bildlrllmekte
clir. 

Çin tarihinde şimdiye kadar böy
le blr prensip konulduğu görUlme
ınlştir. 

Askere yazılma muamelesi nUtus 
miktarı esasına müsteniden müsavi 
uurette memleketin bUtUn kısımları
na teşmil edilecektir. 

Çinlilerin yeni tayyareleri 

Londra, 11 (A.A.) - Çin hava 
kuvvetlerinin AmerJkadan 60 avcı 
t.yynresl aldığı Hongkonk'dan bil
dirllmektedir. 

Tokyodaki çin maslahatgllzarı 

Tolq•o, 11 (A.A.) - Çin maslahat. 
güzarı ile diğer sefaret memurları Çine 
hareket etmislerdir. 

TiFOBi L ~. 
Dr. Ihsan Samı 1 
Tifo ve paratifobastalıklarm:ı tut 

nıamılc için ağızdan aiırıao tifo bap- 1 
landır. fııç rab:ırsızlık Yerme,._ Her 

keı alı bilir. Kutuıu 55 Kr. 

OPERATöR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Klinigi Doçenti 
lstiklal Caddesi Elhamra Apar. 

tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
Muayene saatleri: Pazardan maa-ı 

da hergün saat 15 - 19 kadar. 
• Telefon: ~5 • 99 

AllıQı 
Her cildin rengine göre 

çeıitleri mevcuttur. Yüze sil. 

rüldüğünde cilde f ev kala de ta-

bit bir renk verir; teni bozmaz; 

güzelleştirir. 

Almanyadan harp 
malzemesi alacağız 
Bu suretle orada bloke kalan alacakları· 

mızın tasfiyesi mllmkilo olabilecek 
Ankara, 11 (Hususi) - Alman .ya ile 

aramızda yapılacak olan ticaret görüŞ
melerinin esasını Almanyada bloke kalan 
Türk alacaklannm tasfiyesi ve ayni za
manda yeni bir blokaj terakümüne mani 
olacak bir zemin temini teşkil edecektir. 

Almanya Türk mallarının hemen 
hemen her cinsine talip olduğundan, 
buna mukabil de Almanyadan ah-

nan mallar ihracatımıza nlsbetle 

mahdut bulunduğundan yeni anlaŞ

mada bu hususi vaziyet de gözönUn
de bulundurulacaktır. 

Hususi surette öğrendiğime g6-

re, blokajımızın erimesi tein de Al
manyadan harp malzemeleri ve mü
himmat alınacaktır. 

11 insan öldüren cani 
kadın neler anlatıqor 7 
On bör clınayeitD 
sekiz senede 

DşUemDş 
"Zehirleyici kadın,. gözleri mütemadi.. 

yen adam öldürmek hırsı ile kararını~ 

caniler arasına giren yeni bir menfur. 
ı;ehredir .. lsviçrede on bir ki~iyi zehirli .. 
yerek öldürmü~ olan bu y;\şlı kadın, bir: 
kaç ay evvel yakalanmı~tı. Hakkındaki 
tahkikat bitmiş ve muhakemesine ba~ 

lanmıştır. 1 
Mari Beker ismindeki bu kadrom cina 

yetlerdeki usulü, zengin fakat kimsesiz 
ve hastalıklı ihtiyar kadınların yanma, 
hastabakıcı olarak girmek ve onlara ver. 
diği ilaçlara zehir karıştırarak, zavallıla. 
n öldürmektir. 

Bu ölümler o kadar tedrict olmaktadır 
ki, hastalık neticc:;inde ölüm gibi görün
mclde ve hastabakıcıdan §Üphe edilme. 
mektedir .. Fakat, en nihayet birinde ze. 
hirleme hadisesinin farkına varılmış ve 
Mari Beker tevkif edilmiştir. 

Ondan sonra, bundan evvelki daha on 
vakada da kendisinin fail olduğu meyda. 
na çıkmıstır. 

Mari Beker bu on bir cinayeti sekiz 
aenede itlmıiftir. Zebirliyenlk öldürdüi\ı 
kadınlar arasında en genci 45, <en ya~sı 

da 85 liktir. Mari Bekerin bir sene için
de dört, beş kişiyi birden öldürdüğü ol. 
muştur. 

Bununla beraber, bunların hiç birinden 
beklediği serveti ele geçirememi~ ve cina 
yetlerine devam etmiştir. 

Mari Bekerin elinden kurtularilar da 
altı kişidir. Bunlar ya tesadüfün yardımı 
ile, zehirlenmekten kurtulmuşlardır, ya. 
hut da zehirlenmeye vakit kalmadan has
talıktan geçmiştir. 

Bugün, muhakemede bu altı kadın, 
caninin karşısına çıkarıJmıştır. Fakat 
Mari Beker, diğer on bir kişiyi öldürdü4 
ğünü inkAr ettiği gibi, bu kadınlan da 
tanımadığım söylemektedir. 

Her suçu kendisine sorulduğu zaman 
kadın: 

- Yalan! diye tekrar etmektedir. Ya. 
lan! Dünya fena oldu. Ben iyi bir kadı~ 
mm, hakikati c;öylüyorum ... 

Kendisinin zehirleri nereden alıp ge
tirdiği, bu yüzden nasıl borca girdiği 

Mari Beker maTtlreme'de 1ıuap veriyor 

hakkındaki deliller sayılırken de hakimle 
aralarında §U şekilde muhavere cereyaıı 
etmi~tir: 

- Nihayet illeriniz boıulmu§, bqiazı.ı 
ruza kadar borca girmişsıniz. 

- Yalan, tamamile yalan. "Paras:rJ 
kalmamın sebebi var: Çaldılar. 

- Bu sırada bir genç ile taru§mış!mUJI 
onunla beraber çalşnaya başlamışsınız. 

- Evet. Fakat o beni seviyordu. 
- Fakat o, sizden yirmi yaş küçük. 

tür. 
- Olabilir. Kalbin yap yoktur. 
- Hodi (gencin ismi) ne İ§ yapardı? 
- Seyahat ederdi. 
- Kendisine yalan da söylemişsiniı~ 

500.000 frank mirasa konduğunuzu il~ 
sürerek kendisi ile evlenmek istemi~ . 
nız ••• 

- Yalan! Tamamile yalan! 
Kadın, cinayetleri hakkındaki delillerl 

de bu sözlerle karşılamaktadır. Fakat. 
onu itham eden onbir kadının hayali, ve 
henüz hayattaki di~er altı kadın dair!JI 
onun karşısındadır ..• 

Muhakeme Liej mahkemesinde berg(ld 
devam etmektedir. Salonun o zamaıı' 
kadar böyle dolduğu ilk defa görülüyot" 
muş ... 

Venüs 
p••••"" Her akşam memleketin en lüks müessesesi ıolan 

KiRPiK 

SQrnıesi 
Asla yayılmaz ve gözlere za. 

rar vermez. Venilı aünneaile 

tuvalet gören kirpikler bUyür 

ve güzelleşerek kalplere ok 
gibi saplanır. 

Venüs 
Çam kolonyası 

Cığerleri zayıf ve sinirleri bo.. 
zuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada çam 
Jarmm latif ve sJhht kokulan 
VEN'OS çam kolonyasm<la mev 
cuttur. 

PANORAMA Bahçesinde 
Şarkın eşsiz sanatkarı Bayan 

SAFöVIE 
ı ı e 

Tamburi Salahaddin Pınar, kemani Necati Tokyay, kemNaÇeei AJ.. 
ko, ldamet Şeref ... neyzen Nihad, piyanist Yorp •• Feyzi Aılanıil, c:tial
büt Cemel ve Dramalı Hasan. 

Okuyucu : Yaşar, Hamit 
Okuyucu Bayanlar: Mahmure Şense•, Suzan, Afitap ve Binen __.ıa
l:uın11 devam edeceklerdir • 

,------..-~~~~~~!!!~!!!!~!!!~ 

1---·D r 
'ı lı Olom1~~:ili tA:tİ karanki:;b~~krah~kJ:esl il almak ve son sistem kayoakcılık 

öğrenmek 
.. istiyen1er KARA K ö 1Y ALI RIZA Gebzelinin naj9zMı dmıhiJill~ J 
li lbtik atelyeıine müracaat etain)er. • ........... _. ... l!.. ........ ırı::m ................. . 
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D<§lam ~Oe1t:n gıDyco
t.1n1 ve <dlckttor 
~ DycrttD ırn .. a 

Bundan iki asır evvel, 2S Mayıs 

1738 de doktor Giyotin dünyaya geldi. 

B·lbası Bordoda çalı~an bir avukattı. 
O, mektepte arkad~larıyla oynarken 

isminin bir ölüm makinesine takıla. 
cağım aklına bile getirmiyordu. 

Sonra Pariste doktorluk tahsiline 
başladı. Tıb fakültesini bitirdi. Fakat 

bitirme imtihnnla.rına giremedi. Çün. 
kU imtihan harcını verecek parası 

Yoktu. Onun için meccanen diploma 
veren Rense' gitti ve 7 ikincikanun 
1768 de doktorluk diplomasını aldı. 

Bugün herkes, Giyotin adını taşıyan 
Ölüm makinesini icad eden adamın 
doktor Giyotin olduğunu sanır. Fakat 
bu zan biç de doğru değildir. Kafa ke 

sen makinenin tarihine giri§medcn, 

Badece bu makinenin nasıl olup da 
doktor Giyotin ismini almı3 olduğunu 
tetkl k edelim: 

1789 da doktor Giyotin mebustu. 

Meclise bir takrir verdi. Ve, cellM ö
ııUnde insanların müsavi olmasını is-

1:.edi. Bu, mahkumun ic;imai mevkii ne 

olursa olsun ayni tarzda idam olunma
snu istemek demekti. Çünkü o tarihe 

kadar idnma mahkm olan asilzadele. 

rin bruıı kesilir, halk tabakasından o. 

lan suçlular için de darağacı kullanı
lırdı. 

Doktor Giyotin, takririnde, idam 
hUkiimlerinin infazında ölümün milın
kUn olduğu kadar çabuk ve eziyetsiz 
olarak yapılmasını da temenni edi • 
Yordu. 

Doktor Giyotinin takririne bir i. 
da.rn m~kinesi örneği bağlanmıştı. 
boktor bu modeli 16 ncı a3ırda ital. 

:Yanca yn.zılmış bir kitabda görmüş. 

Bu kitabda, makineyi bulan adam 

Planının altına şu satırları kaydetme
Yi unutmamış: 

"Bu makineyle, isterseniz, bir şeh
l'in bütün halkı karşısında, göz açıp 
kapıyacak kadar kısa bir zaman lçer

Sinde ba~ınızı uçurturum ve hiç de a.. 
cı Çekmezsiniz.,, 

. 1789 senesi ikinciteşrin ayının bi. 
tıncı gilnli Fransız parlamentosu dok-

tor rn~busun teklifini kabul etti. Fakat 

hatun ölüm mahkumlarının kafasının 
kesilmesine dair olan kanun ancak 3 

haziran 1791 de çıkabildi. Cerrahlık 
~kademisi daimi katibi doktor Lui bu 
.. Ususta tetkikatta bulunmağa ve bir 
Olürn, m k' . t -. a ınesı yap rrmaga memur e-
~ıldi. Doktor Lui bu işi Tobyas Şimit 
Stnlnde bir Almana havale ettL 

l 7 nisan 1702 de ilk idam makine

si Yapıldı ve Bisetr hapishanesi bab. 

~C:Sindc ilk defa tecrübe edildi. Doktor 
l 

1
Y0 tin ve doktor Lui 'nin hazır bu • 

llııduğu bu tecrübelerde, Parla hasta
tıeıeri d b n en getirilen cesetlerin başları 
u llıakfneyle kesildi. 

arı;ecrubenin yapılışma dair bir fıkra 
do:trtlar: "Tecrübede bulunanlar iki 
rn ~ru tebrik ederken, aletin düğ -
~ıne ~asarak ölülerin başlarım uçu. 

··au:ll~d alete derin derin bakmış ve: 
lııt 1 Icad, Allah verse de bu kolay

edu karşısında idam hilkümleri israf 
ı:neseı,, diye söylenmiş. 

rn~1kiz glin sonra, 25 n~san ı 792 de, 
is . ne ilk defa kullanıldı ve Nikola 
Irıınd h 

suel e ırsızlık ve adam öldUrme 
b·~ 8:1"1ndan ölU.me mahkfun edilmiş 

11
31nin başı kesildi. 

~tıı k za.nıanlarda bu makineye "milli 
isi ra,, ismi veriliyordu. Fakat bu 

tna~· halkın diline uzun geldi. Halk 
ıneye ''G' t• .. ~örau. ıyo ın adını mUnasip 

HABER - Alceam postan 
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Mecburi öğl 
tatili 

Birçok memleketlerde olduğu gibi, bizdede bütün 
memleket içın bu usul tatbik ediimalidir. 

Hükumet, ç.ok 
yerinde bir ka
nun projesi h2zır
ladı. Yakında Ka
motayın yüksek 
tasdikine arzedi
lecek olan bu pro
jeye göre, resmi 
devlet daireleri 
yaz mevsimlerin· 
de s"bah saat 8-
den 14 e kadar ça· 
lışacaklar ve bu sa
atten sonra tatil o
lacaklar. 

fak bir sebep yok
tur. Dükk:lnların 

öğle tatilinden 
_ başka aklnna ge

len bir fey daha 
var ki, burada \ on 
dan bahsetmek is-
terim. 

Bizd .. , dükkan-

Hükumetin ye
ni hazırladığı bu 
kanun projesi, cid
den büyük bir ih
tiyacı karıtılamş o
luyor. Avrupada, 
Amerikada, hatta 
komşumuz Bal
kan milletlerinin 

Tlcr nevi hususi milesseselerde çalışanların da bir ö
1

ğle tatili 
hakkı olmalıdır 

. larm kapanma sa 
atleri nasıl tahdit 
edildi ise, açılış sn
atleri de tahdit e 
dilmelidir. Çünkü 
kapanma saatleri
nin tahdidine se
bep olan mahzur 
lardan bir çoğu, 

ac;ılma saotlerinin 
de tahdidini icap 
ettirmektedir. 
Şehrimizde öyle es 
naflar vardır ki, 

çoğunda devlet daireleri ayni usul ü
zerine çalışırlar. Yazın boğucu sıcağın
da dairesinde faızla kaldıkça bunalan 
ve istendiği şekilde iş çıkarmasına im
kan kalmıyan memurların, mesai saat
lerini mümkün olduğu kadar kısaltmak 
ve gündüzün boğucu Sicağıırda me
murlaro rahat nefes almak imkanını 

vermek, buna mukabil de sabahlan ça
lışma saatlerinde, daha sıkı, daha ve
rimli bir mesai istemek, ısıcak iklimli 

memleketlerin çoktanberi yııptıklan bir 
iştir. Hatta Yunanistanda ve daha bir 
kaç k.cmtu memlekette ayni vaziyet 
kışın da şeklini değiştirmemiştir. 

Hemen bugünlerde, Kamutayda mü
zakere edilecek olan bu kanun projesi 
ne y<:ızık ki, yalnız memurlara rahat bir 
nefes aldırmak imkanını verecektir. 

Halbuki, dükkanlara, husus\ mües -
seselerc de ayni usulü tatbik etmek hiç 
şüphe etmiyoruz, ayni derecede hayırlı 
ve iyi bir iş olurdu. 

Öğleden ı;onra memurlarını serbest 

bırakan memleketlerin hemen hemen 
hepsinde, vaziyet böyledir .. Mesela Yu
nanistam ve Romanyayı ele alalım: 

Mevsimin ve sıcakların artmasına gö
re, burada bütün dükkanlar, mücssc-ıe
ler saat birden, ilçe döroe, ve bazı 

mevsimler de beşe kadar kapctlıdırlar. 

İf sahipleri, asgart üç saatlik tatil za-

manian içinde, rahat rahat evlerine gi
der, yemeklerini aileleriyle yer ve hat
ta bir müddet te istirahat ettikten son-
ra, tekrar işlerinin başına dönerler. 

Bu şekil, evvela güzel bir ekonomiye 
imkan bırakır. Ufak bir yol parasiyle, 
lokantalarda yapılacak bir yığm fuzuli 
masraf önlenmiş olur. 

Saniyen; zavallı mideler, lokantaların 
mahlut yağlr ve temizliği meşkuk ye
meklerinin t<•:tribatından kurtulmuş o
lur. 

Senelerdenberi bu usulü takip eden, 
Yunanlılar, Ru~nler vaziyetten' fev
kalade memnundurlar. Ve bizim de 
memnun olmamamız için ortada en u-

"belki bir müşteri uğrar,, ümidiyle dük
kanlamu sabahın saat altısında açmak

tan çekinmezler. Bu vaziyet kar§ısında, 
bir çok komşu dükkanlar da, dükkanla-

rını makul açılış saati olan 8 de ~mak 
arzusunlda olduklan halde, onlar da, 

saat bette yataklanndan kalkıp, kom
şularına uymağa mecbur olmtıktadırlar. 

Bu sebeplerden, bir ç.ok dükkan sahip. 
leri ve işçileri, hiç yoktan yere sabah 
karanlığında sokaklara fırlamakta ve 

pek az uyku uyumak mecburiyetinde -
dirler. 

İşte, yalnız bu mahzur, dükkanların 
açılı§ saatlerini de mesel! s"bah 8 o 

larak tahdit etmeğe kafi bir sebeptir. 

Resmi dairelerde çalışan memurlar 
hakkı1*la hazırlanmı~ olan kanun pro-

jesi serbest müesseselerde çZılı§anlan 

da koruyacak başka bir kanun projesi
nin takip etmesini bekleyebiliriz. 

HABERCi 

T OKYODA son derece lüks otomobille dolaşan dört çi
çekçi var; üçü erkek, birisi kadın ... Bunlar gece şeh. 

rin bütün eğlence yerlerini dolaşıyorlar. Otomobil barın ya
hut lokantanın kapısı önünde beklerken fevkalade temiz gi. 
yinmiş çiçekçiler içeriye giriyorlar. Ellerindeki türlü türlü 
çiçekleri oturanlara sunuyorlar. Şehrin hemen bütün eğlen
ce yerlerini dola~tıktan sonra da en kibar bir lokantada ye. 
meklerini yiyorlar; satamadıkları çiçekleri garsonlara dağı. 
tıyorlar ve bolbol bahşiş verdikten sonra çıkıp gidiyorlar. 

G ALlBA dünyanın her tarafında erkek buhranı var. 
Kızlar koca bulmak için çeşit çe~it vasıtalara ba5 

vuruyor. Bu noktayı gözönünde tutan bir Amerikalı garip 

Bu bal gazetecileriıl dikkatinden kaçmaz ya. Günün bi. 
rinde bir gazete muharriri kibar giyinmiş çiçekçilerle konu
şuyor. Kim olduklarım, bu işi niçin yaptıklarım soruyor. 

Kadın çiçekçi izahat veriyor: 

- Ben Amerikalıyım. Param da var .. Boş vakitlerimde 
de küçük hik~yeler yazarım. Fakat hik~yelerimin noktası 

noktasına hayattan alınmasına çok kıymet veririm. Bir hi. 
k~yemde Japonyada çiçek satan bir kızı anlatmak istedim. 

Fakat tabii bu hikaye;i Amerikadaki evimde yazamadım. 
Buraya geldim. Japonyada müşteriler bir çiçekçiyi nasıl kar. 
şılıyorlar, bunu anlamak istedim. Bir aydan beri de uğra. 
şıyorum. Fakat henüz bir netice elde etmiş değilim. 

Bu izahatı veren Japon gazetecisi şu sözlerle yazısını 

bitiriyor: 
- Eğer Amerikalı kadın bu kıyafetle ve bu otomobille 

çiçek satmakta devam ederse ömrünün sonuna kadar hiçbir 
netice elde edemiyecektir. ! 

* 

bif idarehane açmıştır. Buraya baş vuran ve koca bulmak is 
tJyen kızlardan bir senelik reklam için beş dolar alıyorlar. 

İdarehane, şehrin büytik caddelerine otomatik terazilere 

benziyen birer makine yerle~tinniştir. Makinenin üst kısmın 

da bir ayna var. Delikten beş cent atan meraklıya, aynada 

genç kızlann foto~rafları görünmcğe başlıyor. Fotoğraflar 

biribirini kovalarken mü~teri kızlardan birisini beğenir gibi 

olursa bir düğmeye basıyor. Fotoğraf durunca istediği kadar 

bakıyor .. Fotoğraf m kenarındaki numarayı defterine kay

dettikten sonra, idarehaneye giderek kızın ismini, yaşını, ad.. 

resini öğrenmek birkaç dolar mukabilinde mümkün olan bir 
i~tir. 

* Kız o o saç Da ş aı m iP> n y©> ın u lfl1 

maın n~n 

FRA.ı.~SIZ tenis §a.Illpiyonu Donal Büdj'in bir zaafı 
vardır. Saçtan kızıl olan bu genç kız, saçlarının 

kız!l olduğundan bahsedilmesine tahammül etmez. Gazete. 

lerin saçlarından bahsederken kumral olduğunu yazınala

rmı ister. 
f.ıf~tor, isminin ölUm aletine verili 
l'or d hiç memnun olmadı. HattA te: 

bı.ı a1 eVrı esnasında binlerce in.cıanm 
bo:n bı?ağı altında can verdiğini ~ iL.ii (ÇjJ aı ~eş fce ©'J e !!:(@ ~ s k u e ır 

6tlll ela r G~yot~n, az kalsın kendi ba.. f at~ 0 <tiı 

Nevyorkta. çıkan bir spor gazetesinin, bu kızdan bah. 

seden makalesinin bir yerinde "kıztl saçlı,, kelimesi kulla

nılması üzerine, şampiyon küplere binmiş, Nevyorka ka. 

dar gitmiştir. Gazete idarehanesine müracaatla bu habe

rin rekzib edilmesini istemiş ve tekzib etmedikleri takdir. 

de g:ızcte muharrirleriyle yalnız tenis sahasında değil, her 

salıada mücadele edeceğini söylemi§tir. 

heı· llıakınesıne kaptırıyordu. Şüp-
ll:ı 1 adanı teiakk. ed'l ~ B UDAPEŞTE belediyesi zabıta nizamnamesine bir 

1!Jtr. li'akat t / 1 erek hapse a.ıl- madde ilave etmiştir. Bu maddeye göre şehirdeki 
~elin a 1 varmış ki. RobespL bütün köpeklerin tasmalarına birer plaka takılacak, bu 
bıUcrı SUkutundan sonra diğer siyast olaknla:-m üzerine köpe<7in sahibinin ismi ve adresi açık 
\> llılcrıe b ı...~ • ~ I 

f: 26 M: erauı.:r serbest bırakıldı lolar:ık yazılacaktır. Bu tedbir şehir sokaklarında birçok J 
art 1814 de öldü. serseri köpeklerin dolaşmakta alınası üz.erine alınmıştır. Gazete ertesi gün yazdığını tekzib etmiştir. 
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Me©Jeni Dlfllttnyaç
Daırı m o~<dlan : 
seyalnlat ve 

nsien ıraUila'\t: 
Yazım; Dr.R.ADASAL 

Vaktile uzun ve dar yolların ancak 
deve ve at kervanlarına, nihayeti gelmi. 
yen göklerin yalnız kuş sürülerine ve en. 
gin denizlerin yelkenli korsan gemilerine 
geçit teşkil ettikleri eski çağlarda bir yer. 
den başka bir yere gitmek bayağı bir 
mesele idi; büyük külfetlere ve masrafla
ra mütevakkıftı. O zamanlar ancak mah
dut bazı ilim adamları veya devletlerin 
resmi elçileri uzun seyahatlere koyulur
lardı. Birçok tarihi ve coğrafi hakikatle. 
ri Heredot gibi senelerce dolaşan büyük 
müverrihlere Ye Markopulo, Evliya Çe
lebi gibi meraklı seyayhlara medyunuz. 

En cılız ve basit unsurundan bulunduğu 
muz şu daracık arz yuvarlağı üstünde Ame 
rika kıtasınm Kristof Kolomb tarafından 
k~fedilmesi tarihi beş yüz seneyi bile 
bulmadı. İnsanlarda döğüşme sevki ta
biisi ve şöhret hırsı kuvvetli olmasaydı 
ne Daralar Çanakkale boğazından yüz 
binlerce insan geçirecek, ne lskenderler 
Hindistana ve ne de Yavuzlar Afrika 
çöllerine kadar uzanacaktı. 

Eski devirlerin seyahat ve dünya gör. 
mek imtiyazı, dalıa ziyade uzun seferlere 
çıkmak mecburiyetinde kalan askerlere 
mahsus gibi bir şeydi. Binaenaleyh ic. 
timai cepheden K.artaca, ehlisalip Kı. 
rım muharebeleri gibi alemşümul sava~ 
ların, en son büyük dünya harbinin baş
ka ba~ka renkler, duygular ve diller ta. 
şıyan bir çok ulusları tanıştırmak ve 
kaynaştırmak hususunda oynadıkları 

rol meydandadır. Fakat geçen asrın orta 
)arma doğru göz kamaştırıcı bir hızla 
harikalarını göstermeğe başlayan motör .. 
cillük ilmi, buhar ve elektrik, medeniye.. 
ti ve insanlık sempatisini yükselten a. .. 
millerin başına geçti. 

Biribiri arkasına ye muhtelif ülkeler. 
de tatbik edilen nakil vasıtaları yavaş 

yavaş beynelmilel bir kıymet almaya 
ve İspanyol yelkenlilerinin aylarca kat. 
ettikleri Okyanusları modem transatlan
tikler bir hafta zarf mda katetmcğe baş.. 
ladı. Otomobil ve tayyare, statik olmali 
tan ziyade dinamik bir enerji ile daima 
ileriye doğru silratle akan dimağ seyya. 
lesinin en son buluşlarıdır. Bu kudretler 
karşısında ne kızgın çöl kurnlannm, r.e 
şimaldeki buz deryalarının, ne de aşıl. 
maı yüksek dağların önleyici bir hüküm. 
leri kaldı. 

Daha dün şimal kutbunun birkaç mil 
ötesinde bir buz kütlesi üstünde aylarca 
mahpus kalan ve hayatları şüpheye düş. 
müş olan filim Papanin ve arkadaşlarını 
bir kuş robotos, iki kanatlı bir motör kur 
tardı. Alf red Föyenin senelerce önce 
''Hayat devamlı. bir hareket Jıalitıdedir.,. 
cümlesile ifade ettiği fikir, bugün içiO: 
en büyük bir hakikattir; çünkü asrmu.. 
zrn en bariz vasfı sürat ve bu süratten 
istifade etmek imkft.nı istisnasız olarak 
her insan için mevcuttur; bu ayni zaman 
da medeni ve sıhhi bir ihtiyactır. Zira 
mevsiminde ve bilhassa konforlu bir na. 
kil vasrtasile seyahat bedeni ve ruhi bir 
istirahatin ifadesi ve otomobil, radyo 
gibi tatil de her vatandaşın bir hakkıdır. 
Zaten bugünün medeni insanını polinez.. 
yadaki iptidai insandan tefrik eden yük. 
sek vasıflardan biri de bu seyahat ihti. 
yacı ve tecessüstür. 

Bambo ağaçlarının altındaki kulübesin 
den başka bir dünya ve mamure tanımı.. 
yan geri ruhlu iptidai insan, Kristof Ko.. 
lomb devrinin hiç olmazsa bir yelkenli 
ile maceralara atılan insanı bile değil
dir. Dan·enin meşhur tekfunül ve ıstıfa 
kanununa hak verdiren bir (hayvan .. 
insan) dır. Fakat ne gariptir ki gene ken. 
di buluşlarımız olan bunca nimetler mu .. 
vacehesinde bugünün insanı bile Jayikile 
istifade edememekte; fırsat ve imkan bul 
duğu zaman dahi yerinden oynamak ih. 
tiyacıru duymamaktadır. 

Daha birkaç sene evvel memur, büro. 
sunda; tüccar, mağazasında; işçi atöl· 
yesinde; doktor veya avukat kabinesinde; 
ikincik!inunun ilk gününden k§.nunuev
velin otuz birinci gününe kadar çivilenir 
kalırdı. O zamanlar yalnız büyük zen. 
ginler sayfiyelere çıkarlar; yalı salaları. 
na ve sohbetlerine dalarlardı. Avrup::ıya 
pek mahdut bahtiyarlar ve mirasyediler 
veya hükt1met bütçesinden istifade ede. 
bilen talebeler gidebiliyorlardı. Ondan 
başka artık eski şehirler yer üstünde ve 

se- Devamı 10 uncuda 
Dr. Rasim ADASAL 
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&IZU 
Yazan: Gerald Kelton -8- Çeviren: F. K. 

Artık bu saadet ve sevinçten mah
rumum, dost um Mordavnt öldü. 

Kendime geldim ve bir hamlede Al. 
manm üstüne atılarak gırtlağından 

yakaladım. O zamanlar çok kuVYctliy
dim mösyö. Ellerimi gcvşettiğim va _ 
kit Almanın ölmüş olduğunu gördüm. 
Uşağın iri ve tüylü ellerini hayretle 

süzen Güssi: 
- Bravo! dedi. İyi yapmışsınız! İn

giliz zabiti ucuz kurtulmuş. 
- O benim hayatımı · kurtarmıştı 

mösyö. Bu hadiseden sonra zabit izi
mi kaybetmedi. Harb sonunda da ba. 
na yardım etti. Tavsiye verdi ve bu o
teldeki işimi de o buldu. Bilseniz ne 
iyi kalpli bir adamdı. Halbuki zavalh 
fakirleşti. 

Montekarloya gelmişti. Parasını 

kumarda kaybetti herhalde; çünkü 
çok fakirane yaşıyordu. Sık sık görü. 

§ilrdük. Fakat onun fakirane hayatı 
sözlerimize hiç mevzu olmazdı. Her 
sabah saat on bire doğru sahili taki
ben gelir, postahanenin önünde rasla
şırdık. 

- Merhaba Jak. Nasılsın? 
- Teşekkür ederim yüzbaşım. Siz 

ele iyisiniz ya? 

Elimi sıkar ve kazinoya gider, ben 
de işime dönerdim. Bu tesadüflerin 
bana nekadar sevinç verdiğini tasav. 
\'Ur edemezsiniz. Artık bu saadet ve 
sevinçten mahrumum; büyük dostum 
Mordnvnt öldü. 

Güssi yerinden sıçrıyarak haykırdı: 
- Ne diyorsunuz? 
- Yüzbaşı Mordavnt öldü. Tanıyor 

muydunuz? 

- Tanımıyor muydum da söz mü? 
Dün gcceyarısı onunla beraberdim. 
Bu i~te bir yanlışlık olacak. 

- Yanlışlık değil maalesef ... Cese
di bu sabah şafak vakti, balıkçı olan 
runcazadem limanda görmüş. Polise 
haber vermiş. Ben de gidip baktım, 
ölen Mordavnttır. Başından yaralıy • 
dı. Denize düşerken kayaya çarpmış 
olacak. 

Bütün kumar düşkünlerinin sonu 
!böyle oluyor. Sebebi şu mel'ün kazi
no! 

Güssi teessüründen kahvaltısına de· 
vam edemedi. Mordavntın intihar et. 
tiğine ihtimal veremiyordu. Bir ku -

marbaz, ancak beş parasız kaldığı ve 
hiçbir yerden para tedarik etmeyi im. 
kansız gördliğü zaman intihar edebi
lir. Parası varsa, bu az bile olsa, Umi
di de var demektir. Kazanmak ümidi. 
le kumara devam eder. Mordavnt bu 
vaziyette değildi. Kazinodan çıkarken 
epey fiş değiştirdiğini gözleriyle gör
müştü. Kendisi de on bin frank ver • 

meyi teklif etmişti. Çok feci vaziyette 
olsa bu teklifi kabul ederdi. Hem 1n -
giltereye dönmeye de razı olur görün
müştü. Sonra Mordavnt irade sahibi 
bir adamdı, intihar etmezdi. 

Birden hatırladı: o akşam peşlerini 
iki kişi takip etmişti. Mordavntın on. 

lardan kaçındığını belli eden hareket
lerde bulunduğunu da şimdi hatırlı • 

yordu. Güssinin oldukça yavaş işliyen 
dimağı hfldiseyi nihayet vazıh görme

ye başlamıştı: iki meçhul adamın fe
na maksatları vardı ve Mordavnt bu. 
nu biliyordu. 

Delikanlı ne yapacağını tayinden 5.
ciz şaşırdı kaldı. Harekete geçmeme. 
ğe gönlü razı olmuyordu. Ne yapma

lıydı? Evvela Denis Kardenin gelme
sini beklc"'ıeye karar verdi. Fakat ka. 

tilleri yakalamak için süratle işe baş
lamak Hi.zımgeleceğini düşününce 

bundan vazgeçti. Polise müracaat et. 
mesi gerekti, öyle yaptı . 

Fakat polis müdürlüğünde derdini 
anlatması kolay bir iş olmadı, kötü 
fransızcasından kimse bir şey anlamı
yordu. Yarım saat boşu boşuna çene 
çaldıktan sonra sinirlenerek ingilizce 

konuştu ve memurlara söylemediğini 
bırakmadı. Memurlar da bu gürültücü 
adamdan bıkmışlardı, evrakını sordu

lar. Baktıkları zaman Güssiye karşı 

muameleleı-! değişti; babasının ismi 
bütün dünyaca malumdu. 

İki dakika sonra polis müdürünün 
yanma çıkmış bulunuyorlardı. Ziya • 
retinin sebebini anlatıp fikrini söyle
yince müdür itiraz etti: 

- Dostunuzun intihar ettiği mu. 
hakkaktır. Duyulmamasını çok ister-

dik, Montı:!karlo için iyi bir reklam 
olmıyacak ama ne yapalım iş işten 

geçti. Peşinizi takip ettiklerini sandı
ğınız adamları ithamda biraz fazla a
cele ediyorsunuz. 

- Mordavnt bu adamlardan korku
yordu. 

- Size bunu söyledi mi? 
- Hayır. Fakat halinden anlaşılı. 

yordu. 

- Teessürünüzü tabii göıiirüm. Bu 
teessürle hadiseyi fazla büyütüp mu
hayyilenizin gayretiyle i~te cinayet 
vehmediyorsunuz. Cinayetin bir sebe
bi olmalı ... Bakınız size ~wyayı gös. 
tereyim: 

Petcr Ceyms lıforclavnt ( 1924 de ln
gilfa ordusunda zabit) •. 

llcamctgalıı: Scnt Terez sokağı 3 
numarada ... 

11aıııımrnmrm111[1!]@alll~•••• 
Bu adam gerçekten çok güzel. Sözleri zarif; zekasında dik-

kate çarpan bir üstünlük var. Bana, ispanyolca ile beraber 
bütün insan zekasının, bütün dillerin kuruluşunu, işleyişini bir 
anlatması vardı, dinlemeliydin: belagatte, mantıkta Bosüe
den hiç de aşağı değil. Fransızca sanki ana dili. Buna ha>Tet 
ettiğimi görünce, daha pek gençken, İspanya kralının maiye. 
tinde Fransa'ya, Valanse'ye gelmiş olduğunu söyledi. 

Fakir, fakat namuslu bir adamdır. 
Evrakı yolıaıd.a ... 

lşte kazaya dair polis raporunun 
hulasası da şu: 

"Ceset sabalıleyüı balıkçı Jan Blon 
tarafwdan göl'iHm'i'*tür. Kafatası ka. 
yalara çarpmak neticesinde çatlanıt§· 
tı. Ceplerinde 600 frank, bir saat, bir 
çakı ve pa.sportu bulunmu§tıtr. lnti -
har etmiş olduğu nıu1ıakkiı.kt1r.,, 

Görüyorsunuz ki ortada ne hırsız. 
lık, ne de cebir ve §iddet eseri var. Ci-

nayet olduğuna dair bir delil mevcut 
değil ... inanınız bana. tecrübelerime 

· istinaden söylüyorum, dostunuz inti • 
har etmiştir. 

Güssi şikayetin faydasızlığını an • 
lamıştı. Resmi makamlarca hadise ka-

panmış, Mordavntın ölümüne intihar 
denilip işin içinden çıkılmıştı. İki me~. 

bul takipçiyi bir daha göremiyeecği i
se muhakkaktı. Onlar şimdi yüzlerce 
kilometre uzakta olacaklardı. 

Kabahat belki de kendisindeydi. 
Mordavntı yalnız bırakmıyacaktı. 
Halbuki arkasına bakmadan imdad 
seslerinin geldiği yere koşmasa ve o. 

nu da bekleseydi belki de bu facia vu
kubulmıyacaktı. Polis müdürüne genç 
kıza taarruz hadisesinden bahsetme -
mişti. Onun ismini bu hadiseye karış. 
tırmak istemiyordu. 

O gün öğle üzeri Olgayı yüzme eğ
lencelerinde görmeye karar vermişti. 
Fakat Mordavntın cesedi morgda bu. 
lunduğu bir sırada nasıl eğlencbilir
di? Denis gelinceye kadar otomobille 
dolaşmaya ve Olgayla buluşmama.ya 
karar verdi. Esasen Dcnis o akş~m 
üstü geleceğine nazaran ancak bir kaç 
saat bekliyecekti. 

Otomobilin direksiypnuna geçince 
Güssi sa~inleşti. Yav~ yavaş şehir-

den çıktı ve İtalya istikametinde Her. 
lemeye başladı. Bir müddet sonra ar-

kadan bir motör se:ıi duydu. Aynadan 
bakınca bu sesin kırmızı renkli Alfa 
Romeo marka bir spor otomobilinden 

geldiğini anladı. Bu otomobilde yüzü 
kocaman gözlüklerle kapalı bir kişi 
bulunuyordu. 

Güssi, yarış edebilmek için virajsız 
ve geniş bir yol üzerinde olmayı pek 

isterdi. Altındaki Rols Roys ile mu • 
hakkak geçeceğine kanidi. Fakat ta
bii buna imkan yoktu. Rols Roys 150, 
belki de 160 kilometre gidebilir ama 
hakiki bir yarış arabası olan Alfa Ro
ıneo kolayukla 200 kilometreye çıka. 
bilir. 

(Devamı v~r) 

O adamın ruhunda ne oldu bilmiyorum; değişiverdi: bu gün 
derse sade bir elbiseyle geldi ama sabahleyin evinden yaya gez
meğe çıkmış bir büyük asilzade gibiydi. Bütün bir ders sanki 
bir fanos gibi parladı, bütün belagatini gösterdi. Tekrar kuv. 

Çeviren: 

Altı kişi 
çam 

Y! a,\(ğ caı IMl 

öldüren 
: Ma Sa 

Mustafa, iri 
bir adam .lı yq,rı, yarması 

-32-
Neye uğradığım şaşıran polis, iki 

mübaşiıin yarclımiyle hemen Tıbbı ad
liye götürüldü. Hüseyine gelince, göz
leri evinden fırlamış bir halde parmak
lığın içinden bağırmıya başladı: 

- Yumurtacılar .. Nerede onlar .. Ben 
size gösteririm! . 

Ve bu b<:.·~mna bir kaç kere tekerrür 
etti. 

Hüseyine asabi bir buhran .mı gel
mişti?. 

Kriz mi geçiriyordu?. 
Yoksa yalandan delilik rolü mü oy. 

nüyordu?. 
Müddeiumuminin talebiyle hırsızlığa 

ait muhakemeleri geriye bırakıldı. Hü
seyin mahkeme huzurunda gösterdiği 

bu Jaübalilikten dolayı sorguya çekil -
di. 

Reis sordu: 

- H üscyin, senin aklından zorun var 
mı'?. 

- Var gibi!.. Bazı bazı bir rüzgar 
esiyor kafamda .. Bilmem amma, belki 
bu bir akıl hastalığıdır. 

- Bu hal sende ne zamandtınberi 

var?. 

- Ben Cideliyim .. Küçük yaşta iken 
memlekette bir zelzele oldu. Evimiz 
çöktü. Ve ben altında kaldım. Güçliik
le kurtardıl<:ır beni.. Kurtardılar ama, 
o gün bugündür, korkudan bu rüzgar, 
bazr, bazı kafamda esiyor. 

Deli mi oldum? Kafamda esen diva. 
:lelik poyrazı mt bilmem? Yalnız, bil
diğim bir şey var, hazan kafo:nın için
de lodos eserken, birdenbire karayel 
başlıyor. 

Hilııeyin, bundan başka, bazan akıl

lıca sözler söyledi. Bazan da stıpıttı, 

hezeyana kadar vardı. Laf arasında iki 
de bir: 

- Bcıı deli miyim? Delilik böyle mi 
olur?. 

Nabi tevekkeli elememiş: 
Akil :kitabı aklı hallcylemekte gafil, 

Keyfiyeti cünunu divaneler bilmez!. 
lVIrıhkemc-de görülen sirkat davası 

hemen durdu. Hüseyini Istanbula Tıb
bıadli müessesesine gönderdiler. Ora. 
da kırk gün göz altında kaldı. Netice
de Tıbbtadli, Hüseyindc !delilik eseri 
olduğuna dair bir rapor verdi. Mahke -
me de bu rapora istinaden, işlediği suç
t<•n dolayı mes'ul sayılamıyacağma dair 
bir karar vererek, hemen Hüseyinin 
tahliyesini emretti. 

ALTI KİŞİ ÖLDUREN ADAM! 

mahpusların ağzında dolaşan, gevele• 
nen bir söz benim kulağıma da geldi: 

- Altı kişi öldüre,n Mustafa geliyor. 
muş! 

Orta Anadlu hapisanelerinde son yıl 
tarda hiç ele meçhul olmıyan lbu ad, 
kendini tanunıyanlar, maceralarını idin· 
lemiyenler için bir mana ifade etmez .• 
Nitekim evvela ben de ehemmiyet ver-
memiştim. 

Aradan bir, iki gün g~ti, bir sabah 
kuvvetli bir jundarma müfrezesi muha• 
fazasında iri, yarı birini getirdiler. iki 
metreye yakın bir boy .. Kulaklara ka. 
dar uzanan kara ve gür bir bıyık .. Kor
kunç yüzlü, çam yanru:ısı gibi bir a
dam ... 

Her halde çok azılı bir katil oldu· 
ğun;ia şüphe yok .. Hapisane idaresi bu 
adamın, mahpuslarla çokluk temas et• 

memesi için, htırice, umumi teneffüs 
bahçesine çıkmasına müsaade etmiycr-
du. 

Sekiz yüze varan mahpuslarla bera
ber bende de bir merak uyandı. Bu ara• 

lık konuşmEık, görüşmek, yaptıkları baıı 

şeyleri ağzından dinlemek istedim. 

Hapisane Haresinden izin aldım. Ko
ğuş ağasını ziyaret vesilesiyle Musta .. 
fanın bulunduğu koğuşa gittim. 

Mustafayı koğuşun en baş köşe5ine 
oturtmuşlardı. Etrc:ıfınr halka halinde 
çevirmişlerdi mahpuslar .. Bir kısmı da 
ayakta duruyorlardı, büyük bir merakla 
onu dinliyorlardı . 
Bulunduğum bütün hapisanelerde, 

mahkumların mektuplarını, istidalarını 

yazmak, imkan ıderecesinde rruı.ddi yar-

dımlarda bulunmak suretiyle ıgönülle• 

rini almak itiyadından aynlmadığıro 

için, mzılıkGmlar, bana hürmet gösterir• 
lerdi. 

Bunun için, koğuşa girdiğim zaman 
hepsi birden ayağa kalkıp beni karşıla
dılar. 

Mustafa, beni h"pisane memurlann .. 
dan biri zanne!derek ayağa kalkmıştı ·' 
Fakat benim de mahkum olduğumu an· 
layınca, sinrlendi. Haşin bir bakışla 
beni süzdü, yerine oturdu. Sözüne de· 
vc:ım etti: 

KARIMI DACA KALDIRANLARl 
BİRER BlRER ÖLDUROUM 1 

- Memlekttcn ayrılmıştım. Köyde 
bir karım, küçük yaşta bir de erkek ~o
cuğum vardı. Gurbette çalışıp evime 
para yolluyordum. Bir gün hemşehri .. 
lerl:ien kötü, fena bir haber aldlfll: 
Karımı dağa kaldırmışlar 1 • 

( ..... ) hapisanesinde idim. Bütün (De·vamı var) 

.lf.1111 lmrJElEınlt!Jt:Jt!JillEli!JIUJOO~r3Jll•ll• 
adamın bir tek kelimeye bu kadar ateş, bu kadar mana sııcıt· 
tırmasına hiç şüphesiz imkün yoktur. Gözlerini eğmişti, artı1' 
bana bakmağa cesaret edemiyordu. 

6 - Menfa yıllarını gidip topraklarında geçirdiğiniz ınOS~ 
dö Taleyran 'm söylediğine göre siz, ya nökbete düşmüş Sotlş 
dükü, yahut bir U"'aksınız. dedim. 

Gör..lerini kaldırıp baktı: sanki iki kara ve parlak ateş pat'• 
çası; hem alev saçan, hem de mahcub iki göz. Büyük bir ıstı· 
rab jçindc olduğunu anladım. ' 

- Bab:ım. dedi, lsp:ı.nya kralının hizmetindeydi. il" 

vet bulan yorgun bir adam gibi, şimdiye kadar sıkı sıkı gizle
diği ruhunu açtı. lspanya kraliçelerinden birinin bakışı uğru
na kendini öldürtüvermiş zavallı bir uşağın hikayesini anlat. 
tı. 

lın gazabından kurtaramazdı, neyse ki daha önceden Kadiks'e 
kaçabilmiş. 

Griffit bu biçim ders okunduğunu da hiç görmemiş, :Her s 
al ile her cevab arasında endişe vererek sükutlar oluyordu. 

- Yani, dedim, siz asilzade misiniz, burjuva mısınız.? el-

- Ölmiyccck de ne yapacaktı? dedim. Bu cevab onu pek 
sevindirdi. Gözlerine bakınca gerçekten ürperdim. 

Ak amı düşes dö Lönonkur'un konağına, baloya gitmiştim, 
prens dö Talleyran da oradaydı. Mösyö dö Vandönes'e rica 
edip prensten, 1809 da, Valanse'deki misafirleri arasında bir 
Henarez bulunup bulunmadığını sordurdum. Demiş ki: 

- Hcnarez, Soria hanedanının Arab adıdır; onlar kendile
rinin lbni • Serrac kabile~inden o'duklarını ve sonrada tanas
sur ettiklerini söylerler. İhtiyar dük ile iki oğlu kralla bera
iberdiler. Büyük oğlu, yani şimdiki Soria dükü, Kral Ferdinand 
tarafından bütün mallarından. rütbelerinden ve unvanlarından 
mahrum edildi: kral bövlece es!d bir husumetin intikamını alı. 
yor. DUk, meşrutiyet idaresi zamanında, Valdez'le beraber hü
kumet teşkilini kabul etti ki bu, çok büyük bir hataydı. Monsen
yör dük d'Angulem de, bütün hüsnüniyetine rağmen, onu kra. 

Vikont de Vandönes'in aynen tekrar ettiği bu sözler beni 
çok düşündürdü. İlk derse, yani bu sabaha kadar olan vakti 
ne kadar halecan içinde geçirdim, tasvir edemem. Dersin ilk 
çeyrek saatinde onu iyice tetkik ettim, acaba dük müdür? yok
sa bir burjua mıdır? anlamak istedim ama kestiremedim. O 
da sanki benim düşüncelerimi birer birer sezip beni büsbütün 
şaşırtacak haller takınmaktan zevkalıyordu. Nihayet dayana. 
madım, yüksek sesle tercüme ederek okuduğum kitabı birden
bire bpayıp: 

- Aldamyorsunuz, mösyö, dedim. Siz zavallı bir burjua li. 
berali değil, Soria düküsünüz. 

J.hhzun bir edayla: 

- Maatteessüf ben Soria dükü değilim, madmnzel, defü. 

Bu "maatteessüf" kelimesini nekadar elem, ne kadar keder. 
le söylediğini anladım. Ah! lkardcşçiğim, başka herhangi bir 

- Bilirsiniz ki, mndmazcl, dedi, !spanya'da herkes, dıleJl 
ler bile birer asilzadedir. 

Bu kadar Ç<!kinme artık canımı sıktı. Geçen dersten so~ 
hayale pek hoş gelen bir eğlence hazırlamıştım. Bir Ill~~·ıııi 
kaleme alıp bunda, peni sevecek erkeği nasıl tasavvur ettığl ftl· 
anlatmıştım. Bunu da tercüme için ona vermeği kurlll~ştlltet' 
Şimdiye kadnr yalnız ispanyolca'dan fransızca'ya tercuın; ıı· 
yaptık, fransızcadan ispanyolca 'ya tcrctime etmedik; b~u. :eıs 
disine de söyledikten sonra Griffit'e, arkadaşlarımdan bırın 
gelen son mektubu alıp getirmesini rica ettim. ,, bıl 

"Bakalım bizim program onda nasıl bır tesir bırakacıı~: f'• 
t.esire göre damarlarındaki kanın ne olduğu anlaşılır,, 1~t· 
dum. Griffit'in getirdiği k5.ğıdı: "Bakalım yanlışsız kOP~:ıığtl 
miş miyim? diyerek aldım. Mektubun benim yazımla 0 ıcııt• 
belliydi. Ona. kfı'1ıdı, daha doğrusu tuzağı uzattım ve 0 0 

ken, iyice tetkik. ettim. 
(Devamı 1)(Jf) 
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ı ngUDz albaya Treskort'un 

hayatına dair bin bir esrarlı 
nıkay.aoer anıatııardı , 

\ 

\'azan: Rahmi YAGIZ 

2-
- Yanındaki iki yabancı kim? 
- Uıuar > aoam:ı degıl canım; talim 

heyetuıden mutehassıs1ar ! 
- Uzun boylu zayıt ulam mütehassıs; 

onu tanıyoruz. Ya öteki amiral kılıklı? .. 

-??? 1 
T~;ido mütehassısı Hahfaks donan. 

ma zabıtlerının pek yabancısı değildi. 

Onu tanınuyanlar azdı. Fakat harita mü 
tehassısı mıralay 1 reskortu çok mahdut 

kimse tanırdı. Senelerce evvel Karade
nizin yarıda kalan haritasını tamamla-

mak donanmaya deniz haritaları temin 
etmek, ayrıca Türk denizcılerinden hari. 
ta mütehassısı yetiştirmek üzere dolgun 

ücretli bir mukavele ile getirtilmiş olan 
Treskort, az çalışır, çok içer, lngilizden 

ziyade ltayana benzer bir adamdı. Pan. 
talonunun arka cebinde daima dolu bir 
viski şişesi bulunur! günde bir iki şişe 

boşaltmadan bir iş görmezdi. 

Bu adam ne yapardı; ne yapmıştı? U. 
zun çalışmalarının neticeleri nelerdi? Bu 
nu bilen yoktu. Başta Bahriye nazırı 
olmak üzere kimse Treskortun ne iş gör 
düğü:ıu anlamamış, anlayamamıştı. 

Kasımpaşadaki divanhanede bir daire. 
ai vardı. Fakat oraya nadiren uğrar, Bü 
Yükadadaki köşkünde vakit geçirir, ak. 

pm üstüleri ada önünde duran kotrasına 
biner, dudaklarının arasına sıkıştırdığı 
piposunu eme eme engine açılır, Hayır. 

SIZ adalanri etrafında dolaşır, bir viski 
şi~ini boşalttıktan sonra döner köşkü. 
ne çekilirdi. Bu gezintilerine, hazan bir 

iki &eC8 için kôtküne misafir ıeleıı 1~ 
~um delikanlılan da iftirak ederlerdi. 

Miralay Treskortun yaşayış tarzı mu. 
bitte derin bir tecessüs meydana getir. 

iDİ§, fakat hal ve tavrındaki (İngiliz) liği 
hiç göstermiyen Treskort evinin ve ya. 

tayı' tarzının esrarını tam (İngiliz) ce 
muhafaza edebilmiş, kimse onun hakkın. 
da bir şey öğrenememişti. 

Treskortun hayatına dair bin türlü 
trarlı hikayeler vardı. Bazı mehtaplı 

Yaz gecelerinde, köşkün çamlı bahçesinde 
birkaç delikanlının iştirak ettiği içki a. 
lernlerinin yapıldığı bütün adada ça1ka. 
nırdı. Treskort bekArdı ve... köşkünde 

Yalnız başına oturur, yanında adam na
ınuıa iki ihtiyar lngiliz uşaktan, nezare. 
tin verdiği iki emirberden başka kimse 

bulunmazdı. Eınirberler ekser geceler son 
vapurla lstanbula dönerler; genç misafir 

lerin gelişi de bu akşamlara tesadüf eder 
di. 

Limbos, ınister Halifaksla miralay 
l'reskortu donanmaya getirdiği gece bir 
eınir ısdar etmiş; bunda: 

.. Ertesi sabah Marmaraya açılarak 
torpido endahtı yapmak üzere destroyer 

filotilllsmm hazırlanmasını., bildirmiş. 
ti. Destroyer filotillası komodoru Hakkı 
bey akşamdan bütün filotillA süvarileri. 
ili Muavenette toplamış, onlarla semimi 
bir hasbihal yaptıktan sonra: 

- Arkadaşlar, demişti. yarın Halifaks 
torpido atışlamu deneyecek' hepimiz ha 
Zlrbktı bulunalım. Öyle hissediyorum ki 

bu İngilizler, bizi nezarete iyi yetişmemiş 
tekilde kösterecek bir rapor tanzimini 
tasarlamış bulunuyorlar. 

~ Hakkı beyin bu sözlerinden bir 
ley anlamamıştı. Basra süvarisi Ceınil 
~Ptan, bütün arkadaşlarını gözden ge
Çirdi. Herkesin yüzünde bu anlamayış 
llıanasını gördü ve komodora sordu: 

1 .. :- Peki, böyle rapor vermekten kasıt. 
OCV1 nedir bunlann ?. . ı 

t.ı..~ı bey, dudaklarında çerçevelenen 
~üınü dağıtmağa lüzum görmeden 
~ve etti: 

"---:-~eden olacak; nazır lngiliz talim ı· 
-ntınden memnun değil: Limbos paşa. ::a ftl ımnan donanmadan aynlacafım ı' 
dıl ı>layıp duruyor; amirale gelince o 

l'llnu bugün için delil. daha bir çok 

seneler için İngiliz muallimlerin donan. 
mada kauna~ım temine uğraşıyor. 
Muvatık verilen bır rapor, bilhassa 

torpıdo atışları hakkında verilecek bu 
rapor, ~ paşanın çoktandır düşün
duğu ıhtımali tahakkuk ettirebilir ve .• 
Hakkı bey durduı ·, tereddütle etratına 

bakındı, ilave etti; 
- Amiral Lımbos istifa etmek istemese 

bile istıfaya mecbur ettirilir .. İşte sebeb 
bu!.. Zaten Halifaks buraya kendiliğin. 
den gelmedi, onu amiral da getirmedi .. 
Bizzat nazır; vereceği rapora göre talim 
heyetı hakkındaki kanaatını tesbit etmek 
ıçin Halifaksı buraya gönderdi .• 

- Demek sabahleyin torpido atışlarile 
meşgul olunacak! 

- Yarınki manevra ve tatbikatı bu te~ 
kil ediyor. Emir de geldi; onu şimdi ya. 
\'er size verecek. Yalnız bir şey daha liü_ 
şünüyorum. Mütehassısa bir de gece hü
cumu tatbikatı yapmamızı teklif edece. 
ğim. Nasıl, ne dersiniz! 

Bütün süvariler bir ağızdan cevap ver. 
diler: 

- Çok iyi olur! 
- Bu suretle filotillinın mükemmelen 

yetişmiş oldu~u isbat ederiz! 

Konuşmaların sonunda herkes kendi 
gemisine dönmek için ayağa kalktığı sı. 
rada Cemil kaptan komodordan sordu: 

- Hakkı bey, biraz evvel yarınki tat
bikatın mahiyetini anlatırken Halifaksm 
manalı bir rapor vereceğinden, bu suretle 
İngiliz talim heyetinin donanmadan ay. 
nlınasıru tehir edeceğinden bahsetı.inizl 

- Evet! 

- Halbuki amlral böyle bir menft l'L 

por veidirmek maksadında ise ve Hali. 
faks da buna karar vermişse biz ne yapar 
sak yapalım onlar bildiklerini okuyacak
lardır. 

- Ona imkln yok! Çünkü menfi ra. 
por verilınce nezaret bunun sebebini ben 
den soracak, bu kadar zamanda neden 

bu işte muvaffakiyet gösterecek bir rad. 
deye yetişilmediğinin sebebini istiyecek. 
Benim vereceğim cevap da nazın, bizzat 

huzurunda manevra yapmak üzere da. 
vet etmek olacak! Binaenaleyh biz mu-

vaffak olduktan sonra Hali faksın menfi 
rapor vermesine imkln yoktur. 

- Menfi rapor zaten gene talim heye. 
tinin aleyhinde olmaz mı? 

-Neden? 

- Nezaret kaç senedir niçin bunları 

yetiştirecek şekilde torpido atışlarile meş 
gul oltnadınız! diye Limbosu değiştinpe. 

ğe kalkışmaz mı? Bundan evvelki amiral 
Gambel ned,.n ve niçin ayrıldı da yerine 
bu Limbos geldi bir defa düşünsenize! 

- Bunlar başka cihetler Cemil bey! 
Ben elbet bir şeyler duydum ki bu top 

lantıyı yaprnağa ve arkadaşları böylece 

ikaza lüzum gördüm. Şimdi bunu daha 
ziyade korcalamıyahm; hepinm )'8r1Jlki 
tatbikat için geceden hazırlıklara başlı. 
yalım. 

Bundan sonra süvariler komodor ge. 

misinden ayrı!fılar; herkes destroyerine 

döndü. Hakkı bey de yarınki tatbikatın 
programını hazırlamak üzere kamarası. 

na çekilıli, masasının başına geçti, kağıdı 
kalemi aldı, geceyarısına kadar çalışarak 

ertesi günkü tatbikat şeklini kararlaştır· 
dı. Sabahleyin tasvip ettirmek Ozere a 

mirale vermek için tamamladı, sonra yat 
tı. 

Amiralin kamarasında geç vakte kadar 
oturan üç Jngiliz. Limbos, Treskort ve 

Halifaks uzun uzadıya konuştular. Dün. 
ya siyaseti, Avrupa hA1iseleri etrafında 

görüştüler. Saray Bosnada patlayan ta. 
bancanın ne vahim neticeler verecek va

kalara yol açacağını enine boyuna hesap. 
ladılar. Muhtemel bir orta Avrupa har. 
binde teşekkül edecek devlet blokları 
hakkında mütalealar yürüttüler. 

(Dewma '1Gr) 

T 

E... izde nasıl yapılır? 

vapılnıalıdır? 
Nasıl 

Bizde en mUhmel kalmış spor şube· 
lerinden biri şüphesiz ki denizciliktir. 
Deniz sporlan ötedenberi spor teşki
lltımızda Uvey evllt muamelesi gör • 
mü§tür. Federasyon işleri ya zaman 
zama.n futbol veya teltizm federasyon. 
lıu-ma eK!t-nmiş yahut da denize men. 
sup olmak itibariyle bu işi çevirebile· 
ceği tabii görülen bir bahriye zabiti
nin eline tevdi edilmiştir. 

Ortada böyle bir zihniyet hakinı -
ken ~jr.de deniı.ciliğin neden ilerleme. 
diğini tahmin etmek pek mr olmaz. 
Ilerlt-mek f(Syle dursun bu iıi öteden. 
beri takip edenlere son birkaç sene 
zarCmtia kat'! bir gerilemeğe şahit ol
maktadıtlar. Doğru bir istikamete tev 
cih edildiği takdµ"de meµıleket genç
liği için 110A dereoe4'aydeh ola.bilecek 
olan deniz aporlannm bu gtln1dl g9ri 
vaziyetinin sebebleri bu sütunlara ko
lay kolay sığmıyacak kadar çoktur. 
Şimdi, yelkenciliği ve yüzmeyi bu iş. 
lel'den daha iyi anlıyanlara terkederek 
deniz sporlan faaliyetinin birinci nu. 
mıı'asım teşkil eden kürekçiliği ve kü
rek yarıılannı ele alalım: 

Bundan yedi sekiz sene evveline ka
dar kürek yanılan "l*ğlı kürek,. ta
bir ettiğimiz küreklerle ve bildiğimiz 
iskele sandallarında olduğu gibi otu. 
raklan sabit olan "fıta" larla yapılır. 
dı. O zamanlar teknelerin eb'adı tah
did edilmemişti. Meseli bir çifteler ya
rqmda fıtalar dizildiği vakit dikiş iğ
nesi gibi ip ince, narin bir futanın ya. 
nında onun ikisi kadar, salhurde bir 
teknenin de yer aldığı görjllürdU. 
··Corci" yapısı tekneler tıpkı eecerell, 
haliaUddem yarış aUan gibi revaçta 
idiler. Onun teknelerinin hemen hep. 
sini elinde toplamış olan bir iki klüp 
vardı ki, daha fakir olan diğer klUp
ler, deniz suyunu kendi zayıf teknele-
ri dııında tutmak için bir Herkül gay
reti sarf etmelerine rağmen yine ayaz. 
maya benziycn tekneleriyle onlan geç. 
mek için dıdinip dururlar, aradaki tek
ne f arkmı kürekçi farkıyla telMiye 
çalışırlardı. 

Sonra o zamanın yarııları bugünkü
ler gibi düz değil, gidip gelme idi; ya
ni futalar muayyen bir mesafeye atıl. 
mış bir şamandırayı dönüp yarışı, baş. 
ladıklan noktada bitirirlerdi. Bu da 
yolda birçqk kanşıklıklara sebeb olur
du. Dönülecek şamandıra bir tek ol -
duğu için f utalar yolda, bazan bizza
rure, ekseriya bililtizam biribirlerine 
girerlerdi. Yarışta kazanması muhte. 
mel olan kUrekçilere veya ekiplere bu 
fırsattan bilistifade çapariz vermeleri 
için herhangi bir klUp lehine yarışa 
sokulmuş amatör kılıklı profesyonel. 
ler vardı. O zamanm kürekçisi ayni 
zamanda bir nevi kürek canbazı da 
olmalı, bu gibi manialardan sıyrılma
sını bilmeliydi. Bazı klüpler araf m • 
dan saçı taranıp bıyığı kırptınlarak 

amatör diye amatörlerle birlikte yan
şa sokulan iskele sandalcılan, balıkçı. 
lar bulunıırdu. Maamafih o zamanlar 
bu profesyone!lerl müptedilerle yarış. 
tırmak en fesat dilşUncelilerin bile a1't
lmdan geçmez, bunlar ilatematik bir 

tarzda çalışmış kıdemli kürekçilere 
karşı çıkarılırlar ve pek muvaffak o
lamazlardı. BUtUn bunlara rağmen o 
zaman kürek çekenlerin adedi bugün-

künUn Uç misliydi. Başlama noktasın. 
da bugünkü dört tekne yerine sırası. 
na göre on, on iki teknenin dizildiği 

~Devamı 10 uncuda 

Çankaya kluhü nasıl 
··JJ.•• ? 

OLUU. 
Eski bir Çankaya•ıı, 

bunu acı acı anlatıyor. 
Ankara bölgesi Asbaşkanı Nusuhi 
Baydar'a açık mektup 

Ankaralı bir okuyucumuzdan aldı. bengi bozmak cürmünden idare heyeti 
fımız uzun '" Ankara bölgesi asbaş. karan ile klüpten uzaklaştınldınız: ) 
kanına hitap eden bir mektupta Çan- Hakikatin acı olduğunu bilenlerdenim. 
kaya klübünün nasıl öldüğü, acı bir F~at hak ve hakikatler karşısında yüz 
lisanla anlatılıyor. çevirmiyen karakteriınizin mücadele kud 

Gazetemiz bir Ankara gazetesi ol
madığına ve bizim de Ankaradaki 
spor işlerinin içyüzünü yakınen bile. 

miyeceğimize göre, bu mektupta bah. 
sedilenlerin ne dereceye kadar haklı 
olup olmadığını bilmiyoruz. 

Buna 1ağmen, klüp aşkile pek mü. 
teessir bir vaziyete düşmüş bir sporcu 
nun kaleminden çıktığı her satmnda 

anlaşılan bu mektubn sütunlarımıza 1 
geçirmekle bir mahzur görmedik .. Bu 
mektuba cevap vermek ldzımgelirse 1 

bu vazife Ankara mınlakasına düşe
cektir. 

retini gene siz zayıflattınız. Gerek tah
mil buyrulan vazife ve gerekse yüksek 
otoritenizden bizi siyanet etmenizi bek
lemek büyük hakkımızken acı bir inki. 
sarla başbaşa kaldık. 

Demirsporun bir umman kadar geniş 
olan bünyesinde Çankaya ruhu istenerek 
öldürüldükten sonra yaptığı bir kongre 
ile Çankaya isminin atılması Demirspor 
isminin yaşamasını kabul etti. Kendi 
mazisinden daha parlak maziye malik o
lan Çankayayı attıran his neydi? 

Kongre bütün direktifini evvelce alllUf 
bir şekilde hazırlanmıştı. Zaten Demir. 
spor idarecisi bu müessesenin idare Amiri 
yani devlet demiryollarmda mevki sa-

Mek 1 up bibi bulunmaları dolayısile bundan da. 
Bilhassa Istanbul halkının çok iyi ta. ha tabii bir emir ne olabilir. üzerinde 

nıdığı bu klübü gözden ve kalbden uzak büyük bir kıskançlıkla durulması tamn. 
laştıran Amilleri efki.n umumiyeye kıs.. 
men anlatmağı bir müessis ve senelerce gelen "Çankaya,, işte böyle öldürüldü. 
formasını taşımak hakkının verdiği bir Gençlik başına geçirilen idarecilerden is.. 
cesaretle hik~ye edeceğim. tenilen vazife, meseli gençliğe topa vur. 

Geçen sene - her klüpte olduğu gibi _ masım öğretip hasma tefevvük etmek 
bazı fikir mübayenetinden ihtilAf hadis ınidir? Yoksa her türlü ihtirasdan uzak 
olmuştu, bu ihtilif ın halli mümkün oldu. yalnız moralist bir gençlik ıni yaratmak-

ğu halde hariçten uzatılan ellerin verdiği tır.?! 
kuvvetle ve sizin de buna hemfikir bu- işte imtizaç etmiyen bu zihniyetler 

lunmadığınızdan bizi Deınirsporla birleş 
tirdiniz. 

Birleşmenin temin edeceği menfaati bu 
lamıyacağımızdan mutlak emindik. Nite. 

kim ki tahminimiz bizi aldatmadı anlaş. 
tığımız formüllerde hergün Çankayalılar 

aleyhine bir seyir alan nahoş bahiselerle 
karşılaştık.Anlaşma taahhüütlerini tanı 
mıyacak kadar şuursuzluk gösteren D. 
Spor idarecilerine:Davanm bir gençlik da 

vası olduğunu ve O.Spor, Çankaya davası 
olmadığını hulasaten klüpçülük ihtirasi. 
le değil bütün şümulü ile cemi)•et için 
temiz ve hayırlı faaliyetler beklediğiınizi 
tam bir samimiyetle klüpten rica ettik ve 
mahlmaten de bölgeye yani size müraca
atlamıştık. 

Müracaatımmn taşıdıiı mana en te. 
miz bir hakikati izah etmiyor muydu? 
Bu nizam çerçevesini aşmıyan temenni 
karpsmda klüpten ne cevap aldık. .(A. 

karşısında anarşist etiketini bize '\"\IJCl. 

rak serbest kalmak istiyen idarecilere vic 
dan şahade~i karşısında yalnız "çok ya. 
zık,. demekle mukabele ederiz. 

Fakat bizi ve Çankaya varlığını en 
cömert bir insanın sarfedemiyeceği bir 
cömertlikle harcıyanlara kim şefaat ede

cektir. Türkiye sınırları dahilinde bir tek 
Çankaya ismini taşIY.a.n ve istikrarını 
bulmuş heran randıman verebilecek bir 

olgunlukla orta Anadolu şampiyonluğu. 
na yükselmiş 1928 olimpiyadına (Şev. 

ki) sini vermekle gurur duyan bu San. 
Kımuzı ocak, bir hiç uğruna sessiz sa-
dasızca aramızdan böylece uzaklaştırıldı. 
Oraya, buraya dağılmış Çankayalılar bu 

elim lkibeti istismar edenlere teşekkür 
mü edecek acaba?! ..• Saygılar sayın baş. 
kanım. 

Çanlraya mütssislmllden, 
RlmliEıbüi 
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Hatay davamız J rruza 
u r 

Londra, 11 - Son zamanlarda ecnebi 
bayrak altında seyrisefer eden gemilerin 
taarruza uğrayışı, lngiliz efkan umumi
yesini ve matbuatını sınirlendirmiş bu
lunuyor. İngiliz hükfimetinden, bu vazi
yetin biran evvel ve şiddetle önüne ge-çil 
mesi isteniyor. ''Ta) mic; .. in bildirdiğine 

göre, hükOmet, İngiliz gemilerınin seyri
seferdeki emniyetini temin yolunda cici. 
dl tedbirler almağa karar vermi~tir. 

Muhalif gazeteler de ln~iliz gemileri. 
nin bombardımanına mukabelei bilmisil 
olmak üzere Frankoculann elinde bulu
nan Ka:lıks limanının İngiliz filosu tara. 
fmdan topa tutulmasını istemektedirler 

Röyter ajansı, Jc;panyaya bitaraf ko. 
misyonlar gitmeden evvel Fransanın Pi
rene hudutlarında kontrolün tesi i için 
icap eden tedbirleri almayı kabul etti~ini 
bildiriyor. Diğer taraftan Fransız harici
ye nezareti hir t<'kıio n~r('fmi~. Fran~-

lluşlara/ı 1 incide 
miştlk. Cinayetin lpsalada vaki olnn 
kısmını, polis tahkikatını işk;tl etme
mek üwrc ''hadiseyi yalandan takip 
eden eoförler muhitinden ögrendiği· . 
miz., kaydile ve müphem olarak işaret ı 
ederek adını yazmadığımız lı:atil Ali 
Rrznnm da Ipst-1ada yeni bir cinayet 
~!edikten sonra öldüğUnU sUtunlan _ 
mrz:ı geçirmiştik. 

Hadisenin bütün kahramnnlnn, a
ı:,mğ ı yukarı malCım olmakla beraber, 
cl:ı::!·etin ni"in işlrndiği hakkında va-
7.Th bir malumat almak _ dün olduğu 
gihi - bugün için dahi ka'lil dc~'"ildir. 
nunu tenvir edecek ancak bir tek kişi 
ı•Ardır: o da katille birlikte, Yunan 
hududunda bulunan kazaJ:ırımızdan 
ihiri olan Jp~layn kadar otomobille 
giden so.r:ışın kadındır. Hadise ancak 
hıı kadının F hrimizc getirilmesinden 
AAnra nydınfanmış olacaktır. 

Bu sabah inti~ar eden refiklerimi. 
zin zabıta tahkikatını i~kfil endişesini 
duym,yarak, lps:ılnca geçen hadiseyi 
sUtunlarma ge irdiklerini gördük. Bu, 
d~, milphem bir şel:Hde kaydettiği
mız satırların milmkün olabilen bir 
5ekilde iza.hrnn. bugün bizi m~~bur bı
ralnyor. 

Katil Ali Rıza, Lfitfinin ~oförU oL 
duğu arabada yanlarında bir de ka
dın .,, lunduıYtı halde bir gezmeden dö. 
ncrlerken Lutfiyi 15aknc1ına ı.:ıktığı bir 
tabanca kursunuyln öldiirdilkten ve 
Hacı Orman bayırında lizerinde hUvi
yetini anlatacak hiçbir kağıt bırak
madan attıktan sonra direksiyona 
kendisi geçmi5 ve yakasını zabıta elin. 
den kurtarmak için Trakya yolunu 
tutmuı:tur. Niyeti, lpsaladan Yunan 
toprağına geçebilmeye çalışmaktı. 

Katil Ali Rızanın hududu geçme 
teşebbüsil karakolların görmesi üze
rine a~i.m kalmı~tır. DUn de yazdığı. 
mız gıbı, İpsala müddeiumumiliği ve 
zabıtası, İstanbul f'mniyet mUdUrlUğü 
ve müdd iumumiliğine 2972 numa
rnh bir taksi arabasınm hududu geç
mek teşebbüsünde bulunduğu telgraf. 
la bildirilince, Hacı Osman bayırmda 
eseri görülen cinayetin bu arabaylı:ı 
alakadar olduğu tcsbit edilmiş bulun
duğu iı:in: ''İçindekilerle birlikte tev. 
kif ediniz!,, cevabı verilmiştir. ÇUnkU, 
f psaladan böyle bir telgraf gelinceye 
kadar, cesedin hüviyeti anla~ılmış ve 
bunun Talrsimde garaj sahibi Kalaycı 
oğlu .!\'ikonun sahibi bulunduğu 2972 
numaralı taksi araba.sının soförü \'e 

Beşiktaşta, Abbas ağa mah;l'csinde, 
Loş Bahçe soka<;.ında 25 numaralı Ba
yan Edanın evinde oturan Trablus
garplı 32 ya~larmdan "Hncı'' şölıı etly. 
le tanılan Mehmet Lutfi olduğu anla
l§ılmış bulunuyordu. 

İpsala milddeiumumiliği Istnnbulun 
verdiği cevabı alınca, otomobili ve i. 
çindekileri tevkif etmek istemiş ve bu 
arada katil, ikinci cinayeti i !emiştir. 

Hududda.ki memurlardan bakteriyo
log Muhiddin isminde bir genr.e at('Ş 
flderek öldilrmilş ve k ndi~i de ancak 
~lü olarak yak11lnnPbil'l!lf tir. 

lstanbul milddeiumumili~nln oto
mobil içinde bulundu~unu tcsbit etti. 
ği sarışın kadına dair, !psaladan gelen 

• ge ı 
nm, Ademi müdahale komitesinde anlaş.. 
maya varılır \'anlmaz Pirene hududunda 
sıkı bir kontrol tesisine hazır bulunduğu 
hakkında lngiliz hükOmetine müracaat 
ettiği haberlerinin doğru olmadığını bil
dirmiştir. Fransız diplomasi mahafili, 1s. 
panyanın bütün hudutlarında kara ve 
deniz kontrolunun, gönüllülerin geri çe
kilmesile yeniden tesisi hakkında Ingiliz 
pHlnında musarrah prensipleri kabul et.. 
mektedir. 
Me~hul tayyare Fı ankocu1ara 

aitmiş 

Parıs, 11 (A.A.) - Burgos radyosu, 
Sen Jan Döluz üzerinde uçan meçhfil 
tan·are hadisesini tavzih etmektedir. 
Mevzuubahs tayyare Franko kuvvetleri. 
ne aittir. Tayyareci yolunu şaşırarak 

Fransız topraklarına girmiş fakat vazi. 
yeti farkeder etmez derhal geri dönmüş.. 
tür. 

cinayeti 
t.algrafta bir kayıt bu . unmadığı için, 
&yrıca çekilen ikinci bir telgrafla. İp
sala müddeiumumfüğinin dikkati çeki. 
!erek bu kadının da bulunup yakalan
ması istenmiştir. İşte üçlü cinayetin 
hakiki sebebi bu sarışın kadının iki 
dudağı arasında bulunmaktadır. Şa
yet, bu kadının işlenen cinayetlerde 
alakası olduğu anla.~ılacak olursa ve 
cinayetin bir kısmı da lpsalada vukua 
geldiği için işe İpsala müddeiumumi. 
liğinin karışması icab ettiğinden ka
dının şehrimize getirilmesi uzıyr.cak. 
tır. Yok, alakası olmadığı tahakkuk e
derse kadmın yarın ge:tirilmesi de ih
timal dahillndedir. . 

Bizim yaptığımız tahkikata göre, bu 
sarışın kadın Nadide adında bir ka. 
dmdan başkası değildir. 

Bazıları da. bu kadının adını Hiis
niye olarak söylemektedirler. Hacı 

Osman bayırında. ve.ya başka bir yer. 
de öldilrülerek ö!Usü oraya bırakılan 
şoför Lfitfi ile bu kadmın alakası, son 
zamanlarda sıklaşmış gibiydi. 
İbrahim adında birinin metresi bu

lunan Nadide ile Lutfi bundan iki se
ne evvel Galatada eski mezbaha cad. 
desindeki Rus manastırında kira ile 
otururlarken tanışmışlardır. Bunları 

maktul Lutfinin karısı Melek de ta
nnnaktadır. Hatta o zamanlar, İbra. 
hinı metresiyle Lutfinin aralarındaki 
münasebetten şUphe1endiği i~in karısı
nı döğdUkten sonra yanından kov
muştur. Bununla beraber, bu vaka bu 
iki kışinin metres hayatı yaşamala. 
rma mfuıi olmamıstır. 

Şoför Lfitfi, Nadideyle i§te bu za
mandan başlıyan alakasını devam et. 
tJrmiştir. Önceleri arasıra buluşmalar, 
geceleri Kilyosa kadar uzanmalar ve 
hatta kırlarda otomobil fr'nde gecele
meler sürmUştUr. Bu alaka son gün
lerde daha sıklaşmış ve bunu haber 2... 

lan lbrahim arkadaşı Ali Rıza vasıta
siyle Lutfiye haber göndererek met. 
resinden vaz{!eçmcsini istemi§tir. 

Hadise gününden bir gün evvel, ya. 
ni cuma günü f}Oför I.utfi evinden 
çıkmış, öğleden sonra 2972 numaralı 
otomobiline aldı~ı bir kadını Büyilk. 
dereye götUrmüş, Beyaz parka gide _ 
rek oturmuştur. 

Bu strada, buraya Ali Rıza ile İb
rahim de yanlarında bir kadınla gel
mişler, biraz oturduktan sonra da 
Mehmet Liıtfinin idare ettiği 2972 nu
maralı otomobille beşi birlikte çıkıp 
gitmi~lcrdir. 

1şte Lutfinin cesedi, bu günU takip 
eden günün sab:ıhı bulunmuştur. 

Cinayetin asıl sebebi kat'i olarak 
malum değilse de, gerek bizim ve ge. 
rek lstanbul miiddeiumumiliğinin 
yaptığı tahkikatta kıskançlığın bUyilk 
bir tesiri bulunduğu görülmektedir. 

Karısı Meleılin, dünkü nüı!hnmızda 
~ılmn if adelcri '2e kocasından son gün
lerde f;Uphe ettii7iı'i göstermekteydi. 

Katilin cesedi, İstanbula getirile
'!f'ktir. ---------------z \ Yf - Ic;;t~rıbul T. Jisec:i ihzari 1 inci 
sınıfından 9::S5..936 senesmde almr~ ol
duğum ta.,ctılrnam"mİ zayi ettim. Yenici. 
ni çıkaracağımdan eskisinin hiikmii yok-
tur. 1539 lsmcil 

..... Başlara/ ı 1 incide 
akşam hususi trenle lskendenına ha
reket etmi§tir . 

Orgeneral, istasyonda kendisini se
lanıhyan askeri kıt'a ve nsl .. eri mızı
kayı tE'itiş etmiş ve beraberinde bulu. 
nan di~er zevatla trene tam saat 20,30 
da. binmiştir. 

İstasyonda heyetimizi teı;yi edenler 
arasında hariciye katibi umumisi bü
yük elçi Numan Menemencioğlu, pek 
çok generaller ve hariciye erkanı na.
zan dikkati celbetmekteydi. 

Heyet bu~Un Hatavda 
Patis 11 (A.A.) - Havas ajansı 

Antakyadan bildiriyor: 
Türk erkanıharbiye heyeti yarın An

takyaya varacak ve orada Fransız he
yeti ile buluşacaktır. Görüşmeler, 29-
5·937 Cenevre muahedesi mucibince 
Sancağın tamamiyeti mülkiyesini ga
ranti eden Fransız - Türk muahodesi· 
nin tatbikatını tasrih eden erkanıhar
biye anlaşmalarının teferruatını tesbit 
etmeyi istihdaf etmektedir. 

Cenevre murahhasımızm ikazı 
Cenevre 11 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay intihabatına memur konsey 

komitesi bugün tekrar toplandı. 
Bu içtimada Türkiye murahhası Ncc 

moddin Sadık, Ha taydaki intihabatı· 

kontrol komisyonunun hareket tarzını 

şiddetle tenkit etmiş ve Milletler cemi 
yeti otoritesine dayanan bu komisyon 
tarafından tutulan yolun Türkiye ve 
Fransa arasında teessüse başlayan ba
yırlı dostluğu bczacak ve halkı türkler 
aleyhine tahrik edecek mahiyette oldu
ğunu söyliyerek demiştir ki: 

"-Dikkat ediniz ki bu vahim 
meıuliyet ı!Vülletlcr Cemiyetine kndar 
ııçramasın. 

"Eğer Hatayda bu tahrik.at yü
zünden Türk kanı dökülürıe Türki
)'e Cumhuriyeti bunun meıullerini 

bulmakta bir lahza tereddüt etmez.,, 
''Komite intihabat mühletinin uza-

tılması talebini de tetkik etmiştir. Nec
meddin Sadık, mühletin uzatılmasına 

hlikOmetinin ve vaziyr-tln vehameti 
dolayısile asla razı oımadığını beyan 
etmı§ ve zaruri olan ittifak hasıl olma
dığından komite bu uzatma talebini 
kabul etmemiştir. 

Seçim komisyonu Türkler ra
lıatlaşmca harekele geçiyor! 
Antakya 11 (A.A.) - Anadolu ajan-

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Seçim komisyonu tarafından alakadar 

tara tebliğ edilen 14 numaralı tebliğde 
sekiz gündenberi.. bir kısnn halkın taz.. 
yilc ve tehdide maruz kaldı~ının mii~a
hade ve tesbit edildiği bildirilmektedir. 
Herke';in hangi cemaati istiyorsa kayde
dilmekt~ katiyen serbest olduğu hatırla. 
olmakta ve bu tazyik devam ederse 
kayıt muamelesinin derhal tatil edile· 
ceği il3.ve edilmektedir. 

Bugiln vaziyette tek bir deği§İklik 

varsa o da türklerin tehdit edilmeleri
ne artık müsaade edilmemesidir. Bu 
hal karşısında gülmek mi, ağlamak mı 
lazım tayin edilemez. Türke karşı taz
yik ve tehdit kesildiği gün komisyon 
tazyikın başladığını ilin ediyor. Türk 
listesine yazılanlar ayni gece öldüı-ü· 

lilrken nefes almayan komisyonun ha
yatiyet göstermesi için türkiln yüzü
nün biraz gülmesi lazımdı. Bu 
gün bir tek vaka kaydedil -
miştır ki, o da Reyhaniyede eski rejim 
den kalma milis ve istihbarat zabitinin 
gözü önilnde bir türkiln dövülmesidir. 
Komisyonun telmih ettiği tazyik ise, 
hiç şüphesiz bu değil, tethişlerine de· 
vam etmek istiyen usbeciler hakkında 
yapıları takibattır. Komisyonun bugü
ne ka.dar türkler aleyhindeki hattı ha
reketi müdafaas:na te~ebbUs dahi ede· 
mlyeceği kadar açıktır. Bu tebliğ ile 
tarafgirliğini isbat eden delillere bir 
tane daha katmış cluyor. 

Anadolu ajansının notu: 
İstihbaratımıza göre, Türkiye hükU

meti, komisyonun bu tarzdaki icraatını 
Milletler Cemiyeti nezdinde şiddetle 
protesto etmi~tir. 

Bravo kunıanda,1 Ko:eye! 
Antakya, 11 (A.A.) - Kumandan 

Kole, seçim komisyonunun evvelki 
gün neşrettiği t"'i1 iği protesto etmiıt 
v"' ı-,.....,ısyon t"'-1 1~i geri almıştır. 

Delrge v~ Va'inin tetkikleri 
Antakya 11 (A.A.) - Anadolu A· 

jansınm hususi muhabiri bildiriyor: 
Bütiln kayıt büroları tekrar faali-

Kazanan numaralar 
15 000 

Lira kazanan 

29656 
Sonları 56 ile biten numaralar ikişer 

lira amorti alacaklaı:drr. 

10000 
Lira kazananlar 

15654 
500 lira kazananlar 

506 21532 33199 36256 28580 21142 
30447 3469 18937 36035 21993 

3581 27418 9845 15539 31933 17382 
33561 33383 16274 25382 31786 20775 
27938 4702 7047 5916 ı5537 
26847 22285 20247 28773 22533 

200 lira kazananlar 
35009 9675 20629 27904 6488 13059 
478317964 23003 37316 28249 23172 
9903 17247 26715 9126 2672 23252 

20231 24234 14178 29743 21972 30255 

100 lira kazananlar 
34324 34445 ı 9020 38762 13620 6627 
13859 16595 28439 26256 33257 
25175 5871 6677 16477 14198 8010 
10331 28022 2186!) 19442 6455 4215 

5745 652 35516 69'/8 24955 36056 
34875 37920 28612 20433 12797 16691 

8463 10099 36627 22567 34689 

50 lira kazananlar 
19005 36653 36793 27941 28581 10458 
23662 6302 30060 7740 13575 15983 
35928 32689 486 28510 33596 16616 
12205 10817 3337 18525 27848 31181 
11182 11694 31282 11604 35968 31117 
13492 14958 26972 7291 27873 5914 
33625 30161 21807 28710 9545 3592 
11047 9198 25072 18914 11018 9155 
1600 31448 7214 5170 3037 27493 
6-Hl 27960 27881 23765 32676 33233 

114tl 4767 38573 5181 10193 16220 
2435 9232 29443 21591 39485 3-t63 

33283 25521 34472 29955 35887 1496 
1336 11523 26026 39577 9789 21595 
6804 4826 5161 23658 12853 27746 

18531 20880 6245 21202 29004 9123 
22987 10236 2874 10466 10625 26594 . 
14448 24891 10918 38123 2290 33930 
11058 37185 39203 21272 13089 13480 
6747 38017 37970 2(),175 17316 25724 

30235 26595 23549 174 5989 2605 
28142 17271 17295 13~84 14103 10895 
11008 31399 31896 3646..1 21700 3659 
19713 31035 2005t 36680 8703 16354 
10801 471 8179 9595 3275~ 10958 
30657 24088 20408 18040 24446 11977 
13641 25270 19834 13527 26997 36429 
22013 16344 1692 11982 19464 37666 
1926 2092 34091 27032 27487 13585 

24113 2905 31864 
SO llra kazananlor 

21684 8670 34287 12743 14516 37479 
705 33207 16545 33027 26214 25113 

31457 387 13893 4070 22734 6102 
12976 15373 6207 3739 34354 24664 
28773 28053 5377 23516 23911 22.543 

yetlerinc başlamı~lardır. 
Delege kumandan Ko:e ile vali Ab· 

durrahman Melek evvelki gUn nahi· 
yeleri dolaşarak asa1•i8 ve kayıt ser· 
bcstiiği için alman tedbirlerin tatbi· 
kini teftiş etmişlerdir. 
Bağdadiye köyünde canavarca öldU· 

rülen beyzade Ahmetle anasının kat· 
linden suçlu olarak bir çok tevkifat 
yapılmış ve bir çok kimseler de neza· 
ret altına alınmıştır. 

Harbiye nFohiyesinde yapılan araş· 

trrmalarda yedi kişi evlerinde silah 
bulunduğu için tevkif edilmiştir. 

Reyhaniyenin bazı köylerinde cm· 
niyetin henUz tam minasile teessüs 
etmediğini öğrendim. Köylerde bcde
vt y a ğ m a s ı n ı n tevlit ettiği 
Tilrk zararının pek milhim biryekuna 
baliğ olduğu anlaşılmaktadır. Bu hu· 
susta bir kaç güno kadar takribi bir 
rakam verebilcğini zannediyorum. 
lskendcrmıda tesçıl işleri bitti 
İkinci defn olarak açılan Yenişehir 

tescil bUrosu mes..-ıisini bitirmiştir. 

''23 Türkün mUracantı büro tarafın
dan ellerjnde kafi vesika bulunmadığı 
bahanesl!e reddedilmişt:r. 

Pazartesi gUnU bir Etitürk Usbeci- . 
lerin tccavl•zilne uğramı§tır. Bu mü- J 
tecaviz tevkü edilmi~·•r 

l457 37540 8770 21123 7691 26422 
2954 14608 680134667 1529 7034 

32361 21772 25751113~4J 1064 7 20402 
5469 22395 25640 30995 31969 13568 
3583 3291 16106 37868 21720 31179 
1467 11881 512 29494 34154 26088 

33377 26345 25489 6390 26335 2264 
8002 29431 31811 7017 34780 29079 

14412 3733:1: 3722 39850 26332 7452 
20371 32765 26940 14271 712 36750 
18234 28420 14941 14388 27346 32092 
10199 10859 1900 4576 15584 27445 

159 2107 347 2831!) 18003 26218 
14147 17531 32997 3346 6389 18927 

8377 824 8794 ~3187 32114 26414 
38757 25784 4 758 7837 34927 13367 
27751 2994 9254 27975 31963 16681 
31796 35094 7888 33658 38840 37505 

3259 2624 10413 1090 10132 19230 
18018 14765 26484 27033 32052 301C6 
19578 30971) 12292 35106 36627 18254 
20539 21500 16644 14051 31526 3597 
19517 18517 35529 6630 18732 18245 
31881 3173 30492 5929 37539 16524 
22549 31858 1268 32141 7670 6229 
5190 4406 14935 27816 28325 3088 

12303 21624 127 10596 8924 11492 
2041 20184 34587 2406 35901 10153 

23714 16130 9121 8089 24770 2644 
23638 289 22645 22847 4659 26640 

840 21299 300.11 9470 32788 323i7 
13955 34970 38121 3737 14369 36104 
15920 5369 28846 15510 12276 15611 
l6744 26667 37196 3869 36778 28393 

20000 limlık mükafat 
500 lira kazanan numaralar 

7511 16925 27357 28872 :6085 17262 
35723 3864229113 4403 18477 13586 
25778 24620 10213 37230 4872 35844 
38131 28968 1971 30318 2069 8298 
28095 12597 355 5103 37052 14857 

3519 6889 29410 20061 1362 14727 
28330 ::!8330 39658 37765 31566 

Çek hududun
da tahş~dat 
yapmış~ar ! 

-- Baıtaro/ı 1 incide 
Berlin, 11 (A.A.) -Alman gazetele-

ri, Çekler aleyhinde, harp esnasında. 
dUşman arnsındn. kullanılmamış de
recede şiddetıl bir lisan kullanarak 
hUcum etmektedir. 

Dörsen Zeltung go.zetesl "İtham • 
tar'' başlığı altında. neşrettiği bir 
makalede ezcümle diyor ki: 

"ince bir medeniyet vemiğinin al. 
tında, barbar, fptldat Çekin, insan· 
dan nşağı denilebilecek Çekin hakl
kt yUzU meydana cıkmıştır. Bu it
hamı, bUtUn Alman milloll yapmak
tadır.,. 

Milzukereler başlıyor 
Prag, 11 (A.A.) - Bugiln topla· 

nan nazırlar meclisi, hUkflmet tara
fından vUcuda getlrllen mllliyetıer 

statüsU Ue Henlayncı mebuslar tara· 
tından 8 ho.zlranda B. Hodınya veri· 
len muhtıranın Henlayncılar il6 
mUzakerolerde esas olarak aıınnın
sı hakkındaki hUkümet kararını ıtn· 
tı surette teyit etmiştir. 

Müzakerelerin salı günU başlamıı" 
sı pek muhtemeldir. 

Hükumetin karan Sildet mahfellerin· 
de bilyUk bir tesir bırakmıştır. HüJ.~· 
metin uzlaştırıcı bir zihniyetle hare -
ket etmesi onu suiniyetle itham ederelc 
kargaşalık çıkarmak isteyen müfritleri 
gaşırtmıştır. 

Muhtıra ve statü hakkında timdir: 
kadar hiçbir gey söylenmemektedir. tyı 
bir membadan alınan malumata göre 
Hcnlayn partisinin muhtırası birJcaÇ 
kanun lfiyihası ihtiva eden daha uzıırı 
bir vesikanın bir nevi münderecat cet
veli mahiyetindedir. Muhtıra Karlo,•i· 
vari kongresinin sekiz noktasile gurı
dtun son nutkunda zikredilen 14 pra· 
tik n~ktaya istisant etmektedir. 

Hudutta hı hşidat var mı ? 
Londra, 11 (A.A.) - Deyli Ekspres 

gazetesinin Prag muhabiri, hudutta po. 
lonyahlar, Almanlar ve Macarlar tara· 
fmdan tahşidat yapıldığına dair prag" 
da bir takrm haberlerin yeniden şayi 01

" 
g .. ,. 

ması U:erine hudut civcırında dolaştı 
U 3· nı ve hu hab::rlerin esassızlığını rn ş 

hede eyle:liğini gazetesine bildirıneıcte· 
dir. 
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8iLiVORMUSvN MlK~; 8U 
h~EKL~~ ı OToMOBiLLf~ 

DEN DAHA • R~WJ\T "E / 
MUNıSj,···lj 
~~ 

Emniyet i§leri şeflerinden Kudret 
Hicabi, bu gUnkü mevkiini ve göhreti. 
ni birkaç sene evvel Anadolunun pek 
de kalabalık olmıyan bir vilayetinde, 
basit bir hırsızlık vakasını meydana 
çıkarmak yolunda gösterdiği zekasına 
borçludur. 

Hukuk fakültesini bitirdikten bir 
sene sonra, zabıta mesleğini tercih e
den delikanlıyı " ... " vil!yetinin emni
yet Amirliğine tayin etmişlerdi. Kud -
ret, çocukluğundanberi bu mesleke 
kareı büyük bir heves duyardı. Arsen 
Lüpenin şayanı hayret maceralarını a. 
deti hatmetmişti. Şcrlok Holmesin, en 
içinden çıkılmaz kör düğümleri çözilş
tekf meharetine hayrandı. Mahalle a. 
raıa.rmdaki "hırsız - polis,. oyunların. 
da, o bir Şerlok • Holmes tavrı takı -
ııır, duvarlar qar, çatılara tırmanır, 

Yağmur oluklarından süzülür, "Arsen 
Lüpen,, rolünü oynıyan çocuk arkada. 
şını bulur çıkarırdı. 

Guetelerin zabıta haberlerini btı -
yük bir merakla okurdu. Hadiselerin 
OlU§ tarzlarına göre hUkiiiiıler verir, 
"e bu hUkilmlerinde, çok defa, çocuk 
1.ekismdan umulmıyan bir isabet gös
terirdi. 

Delikanlının sivrilmesinde funil o. 
lan vakayı anlatalım: 

Bir kı§ mevsimiydi. " ... "vilayetin. 
de, kızılay menfaatine balo tertip edil
lrıitti. 

O zamanlar bekar delikanlıların taş
ra balolanna i§tirak edebilmek mUsa. 
lrıahasına mazhar oluau. Kudret Hica. 
biye de baloda bulunmak fırsatını ver
lrıi§ti. 

k Delikanlı. salonu dolduar. yUr.e ya • 
nı seçme insan arasmdr.. geceyansı:a kadar hoş bir vakit geçirdi. Balo 
&\'etlileri, başta vali, karısı, kızları 
~lduğu halde kanlariyle birlikte ge • ;n. zabitlerden, memurlardan, §ehrin 
erı gelen eşrafından ve kanlarından 

-lletekkildi. 
l!er baloda olduğu gibi, " .. " vili.

l'eti d ilde verilen bu kızılay balosunda 
~umun alfusını ve sempatisini 
d n bir tek insan vardı: hükfunet 
) 

0ktorunun karısı ... Doktor lsfendi -
) ar beyle Perihan hanım arasındaki 
d at farkı, ilk bakışta göze batacak ka. 
~ bariz bir tezat teşkil ediyordu. 
ha!tor, krrk beşlik bir adamdı. Peri. 
tı. ın Yirmisine basmadığı muhakkak-

da Sarı, dalgalı saçları omuzlarına ka
br~hli~or, iri yeşil gözlerin manalaş
Cidd ğı ı~ce yüzü çerçeveliyordu. O, 
)fili e:ı guzel bir kadındı. Güzelliği, gi. 
haı tın~~ki zarafeti, delişmenliğiyle, 
l'fıı ~~ı kadınların hasedini, erkekle. 

'7ı tıra~ım tahrik ediyordu. 
lifi layetin yeni emniyet imiri, genç
~rı:~ ~akış.ıklılığı ile, Perihanın muh-

\te gozıerıne çarpmakta gecikmedi. 
~ • hUkumet doktoruyla, onun güzel 
bir 81Yla eınniyet memuru arasında 
ltaııı tanrıma vesilesi çabuk çıktı. Deli
fırea~ın göziinden kaçmamıştı ki, bu 
Olttı11 .. 1 hazırhyan, bizzat güzel kadın 

",tu. 
re "h 

t-et a~ anıa iki defo dans ettiler. Kud. 
'ltıqU);cabı. bu latif kadının enfes ko. 
~ k~ndindcn ge~ti. Hulyalı yeşil 
llıb1~ d !

1hri onu adeta bir rüya iıle. 
~ldırdı. 

clerı k "nte cazbandın önür.de dane e
alab lık çiftlerin arasında, kısa 

cümlelerle bir hayli mevzudan bahset
tiler. 

Delikanlı anladı ki, deli§menliğine, 
ihtirasına rağmen, bu kadın, kocasına 
ihaneti asla aklından geçirmiyecek de. 
recede metin bir ahlaka maliktir. Ve .. 
bu mütekabil sempati, aile toplantıla. 
rında sık sık buluşup konuşmanın hu
dudunu tecavüz edemiyecektir. 

- Fakat .. elbet bir gün. 
Diyordu Kudret... Evet, günün bi -

rinde, hayalinden geçenlerin hakikat 
olacağını düşünmek bile ona zevk ve
riyor. 

Gece yarısına doğru baloyu terket. 
ti. Görülecek işleri vardı. 

O gün öğleye doğru, vilayetin çok 
tanınmış bir zengininin kendisini gör 
mek istediğini haber verdiler. Kudret, 
emretti: 

- İçeri alınız.. 
Ve, kapıya kadar giderek, meşhur 

zengini k&r§ıladı : 
- Ne geref, efendim, ne şeref .. 
- O şeref bendenize ait, Kudret 

beyefendL .• 
önce, öteden beriden konu§tular, Ta 

nmmış zengin, bir iki kısa cUmleyle 
geceki balonun dedikodusunu yaptı ve 
1'u vesileyle ziyaretinin maksadına 
geldi: 

- Ha, azizim efendim .. Si74 bir ha
diseyi haber vermeye geldim. Dün ge
ce baloda. müessif bir hırsızlık vakası 
geçmiştir. Karımın el çantası sır ol-
du ... 

- Şaşılacak şey ... 
- Evet ... Belki mühim bir kayıp de. 

ğil, ama ... İçindeki zilmrüd taşlı yü -
zük, maddi değerinden daha ziyade, 
mukaddes bir hatıranın kıymetini ta
şıyor. Zabıtamızın himmetini rica e
deceğim beyefendiciğim ... 

- Zabıta vazifesini yapacaktır, e • 
fendim ... 

Ve, Kudret Hicabi, meşhur zengini 
temin etti: 

- Müsterih olunuz, hırsız yakala -
nacak ve çanta, içindekiyle beraber si
ze iade olunacaktır. 

Emniyet amiri, me~hur zenginden, 
vaka etrafında tenvir olunmasını rica 
etti. 

... .... 
Bir saat sonra, vilayetin ileri gelen 

bir amiri. tıpkı birincisine benziyen 
bir hırsızlık vakası ihbar etti; kızının 
çanta!lı, içindekilerle birlikte çahn
mı~tı. 

Sır olan çantalara bir üçüncüsü ka. 
tılmca, emniyet lmiri Kudret Hicabi
nin kan tepesine sıçradı. Birkaç asat 
içinde, bir sürü gözün önünde, üç ka
dın soyulmuştu ha! ... Bu ne yaman, 
bu ne cUretkar hırsızdı! .. 

Kudret, buz gibi ter döküyordu. Ga
rib bir hadiseyle karşı karşıyaydı. 

Hırsızı meydana çıkaramazsa, daha 
mesleğin başlangıcında çok fena bir 
not alac:ıktı. 

• • • 
Biitün eehir, balo gecesindeki hır. 

sızhktan bahesdiyordu. Aradan üç gUn 
geçmesine rağmen, tahkikat bir adım 
bile ilerliyememişti. Vilayetin ileri ge
len amiri. sinirleniyor ve sabırsızlanı
yordu. M~hur zenginin "polisin ac. 
zi,. etrafındaki dedikodusu kulağına 

kadar geliyordu. 
işin kötilsil, Perihana karşı da mah. 

cubdu. Genç kadının çay toplantısında 

Bir balo 
gecesinde ... 

Süheyla Şefik 
bir aralık bahse mevzu teşkil eden ha
dise, Kudrete ıstırablı dakikalar ya -
şattı. Ah bu hırsızı bir meydana çı
karabilseydi ! 

Bir sabah makamına gelen emniyet 
amiri namına gönderilmiş bir paket 
buldu. Açtı. Ve.. §aşkınlığından aya. 
ğa fırladı: balo gecesi sır olan üç çan
ta önünde duruyordu. 

Çantaların içindekiler yoktu, ama, 
bir kağıt vardı. Birkaç cümleli bir ka
ğıt ... Aynen şuydu: 

"Zabıtayı üzdüğüme mtıteessifim. İ

çindekileri alıkoyarak çantaları idae 
ediyorum; hürmetler! ,, 

Kendilerine gUvendiği bir ka.ç tec. 
rilbeli memuru ile başbaşa verdi. 

Delikanlının kaf asmda bir §İm§ek 

çaktı: hırsız, muhakkak ki, balonun 
muteber davetlilerinden birisiydi. Bu 
meı.tup, onlara bir ipucu olabilirdi. 
Fakat tahkikatı ne yolda yürütecek
ti? Kolay; çaresi var ... O gece baloda 
bulunanların hepsini, yarım)!aat için, 
ayni salonda toplıyacaktı. 
Tahkikatın bu yola dökülüşü, şehir

de daha büyük bir merak uyandırdı. 
Baloya. iştirak eden davetliler, yeni 
bir eğlenceymiş gibi güle oynıya sa • 
lonu doldurdular. 

Kudret Hicabi, son kozunu oynu -
yordu. Muvaffak olamadığı takdirde 
feci bir skandale sebebiyet verecek, 
mevkiinden olacaktı. 

Yapmak istediği tecrübeyi duyun -
ca, birçokları genç zabıta i.mirini is
tihfafla karşıladılar: 

- Çantaların içinden çıkan yazı, 

belki hırsızın yazısıdır ama, tahrif e. 
dilmiş şekli ... O, asıl el yazısını gön. 
derecek kadar budala mıdır? 

Diyorlardı. Muhakkak ki doğru bir 
mülahazaydı. Fakat ... Kudret Hicabi
nin ehemmiyet verdiği nokta sadece 
budeğildi. 

Davetlilere, yapılacak is anlatıldı. 

Emniyet amirinin söyliyeceği iki cUm
lelik yazıyı yazmaları ve kağıtlarına 
behemehal adreslerini ve isimlerini 
not etmeyi unutmamaları bildirildi. 

Ve, Kudret Hicabi, hırsızın iki cilm
lesini dikte ettirdi. 

Zabıta memurları, bir imtihan evra. 
kını toplıyan mümeyyizler gibi, isim 
ve adreslerin yazılıp yazılmadığına 

dikkat ederek kağıtları topladılar. 
Emniyet amiri, zahmetlerinden do • 

layı hazıruna teşekkür etti. 
~ :/o :/o 

Kudret Hicabı, yalnız ba§ına oda -
sına çekildi. Bütiin gece gözünü kırp
madan k;iğıtları teker teker tetkik et
ti. Ve hırsızı buldu. Bu ... bu kimdi bi. 
liyor musunuz? Perihan, hilkfımet 

doktorunun genç ve güzel karısı Pe. 
rihan ... 

Kudret, beyninden vurulmuşa dön -
müştü. Nasıl olabilir? Hali vakti ye
rinde bir ailenin kadını böyle bir hır
sızlığa niçin lüzum görebilir? .. Peri • 
han, yoksa. kleptomaniye müptela 
bir hasta mı? 

:/o ... ~ 

Perihan, genç emniyet memurunu 
büyük bir nereyle karşıladı. Yeşil göz. 
!erinin içi gülüyordu: 

- Buyrunuz Kudret bey. Sizi pek 
yorgun görüyorum; ama, hırsızı ket -
fetmişe benziyrsunuz. Tahminim doğ-
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niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: ti07i3. 
Havagaıl: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Reyojllu: 44642 

Takai Otomobili istemek için 
BeyoAlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. J<odıköy ciheti: 60447. 

Denizyolları 
lıtanbul acenteliği: 22740. Karaköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudnny:ı, 20 flandırm:ı 
Salı Tophaneden 9,30 Jzmit, 16,30 Muclanyn, 19 Kar:ıbiga, 20 Bandırma, G:ı

Jatadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Ça~nmba Tophaneden 16,30 l\luclıınya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

tık, 18 Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lzmlt, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 

12, Karadeniz, 
Cuma Tophaneden 16,30 Mudanya, 19 Karabig:ı, Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Toph:ıneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ay'\"olık, 

18, Barlın 
Pazar Tophaneden 9, lmroz, 90,30 lzmll, Gnlatndnn 8,30 Mudanya, 10,30 lz. 

mir sar. ıt, Kan~hfl", 2t!20 1\fudanya, 
Yarın kalkacak olan vapurlar: saat 16,30 da Mudıınyn, 20 de de Bandırma 

postaları Tophane rıhtımından hareket edecektir. 

/V""zeler 
Ayasofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Çinili K~şk, Askert Milze ve 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi l\lüze: 
( nu müzeler hersün sııat 10 dan 16 ya kadar oçıktır.) 
Türk ve lstam eserleri müzesi: Pazartesiden başka hergnn s:ıat 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 l"e kadar açıktır. 
Topkapı MClzesl: Hergiln sıınt 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurları: Cumartesi günleri 13 de Kllslenceye; Salı gllnlerl 18 de 

Pire, Beyrut, lskenderlye. 
ltalyan vapurları: Cuma günleri saat 10 da Pire, Brendlzl, Venedlk, Triyesle. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon Müdür lüğil Telefon 23079 ,. 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

saat 7,25 le Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir, 

Anadc!u Hattı 
Hergiln hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, :w de Adııpanırı. 
Bu trenlerden saııt 9 da hareket eden Ankaru muhtelill Pazartesi, Çarşamba 

ve Cuma günleri Hııleb ve Mmıula kııdnr serer etmektedir. 
MÜNAKASA lLANLARI: ı 
inhisarlar idaresinin Gaziantep müdür luğiinc bağlı Akçnk:ılccle )':ıplırılacak 

idare binası inıışatı kapalı zarf usulile ek sillmcyc konulmuştur. Keşif bedeli 
10606 lira olan bu eksiltme yarın saat 3 <le idarenin Rabnt:ıştııkl levazım ve 
:nfibayaat şubesinde yapılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
• Atatürk bugfin Trabzondan lstanhula müteveccihen hareket etti. 
• Küçük itillıf baş'\"ekilleri topl:ınmağalüzum gördüler. 

ru mu? 
- Yanılmıyorsunuz, hanımefendi... 

Doktor evde yoktu. Perihan onu sa
lona aldı. 

- Demek, esrarengiz hadiseyi ni • 
hayet aydmlatmağa muvaffak oldu • 
nuz. .. Fakat, anlatınız kuzum, hırsız 
kimmiş? .. Kendisini yakalıya bilecek 
misiniz? 

Kudret, genç kadının, şayanı hay -
ret soğukkanlılığına rağmen titredi
ğini farketti. 

- Perihan hanım, hırsızın kim ol -
duğunu tahmin edersiniz? 
- .... 
- Bu bir kadınını§ meğer ... 
Perihan sarardı. 
- Ha}Tet, Kudret beyefendi.. Müt. 

hiş bir zekanız var. Fakat, yanılma. 
dığınıza emin misiniz?... D~liliniz, 

sadece yazılardaki ben?.erlik olmasa 
gerek ... 

- Çantaların içine yerleştirilen iki 

cilmlelik yazıyı yazan, tecıiibeyi yap. 
tığımız sırada elbet yazısını tahrif e
decekti. Netekim de etmiştir. Ancak 
o, mühim bir noktayı unutmuş bulu
nuyor ... Zabıtaya gönderilen mektup. 
taki imla yanlışlarını, tecıiibede de 
aynen yapmıfj ... 
Perıhan bir çığlık kopararak bayıl. 

dı. 
:,. ... 

Kudret Hicabi yanılmamı§tı. Peri • 
l:J.n bir kleptomandı. Genç kadının 
kolleksiyonunda, mesh.ur zenginin züm 
rild taşlı yüzüğünü, diğer iki çantanın 
muhteviyatını bulup çıkarmak gUç ol· 
madı. 

~ . . 
Çalman mallar sahiblerini buldu. 
Hırsızın meydana çıkmama.sına rağ

men, hadiseyi aydınlatış tarzı ve ça. 
lınmış eşyayı buluşu, genç emniyeti. 

(Lut/en sayfayı ~iriniz). 
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D<®nü~ 
y©lrn~D©ıro 
~ Bııştarafı 7 Jncide 

görülürdü. Yarış yerini stadyom sa -
hiplerinin ağzını sulandıracak bir ka
labalık çevrelerdi. Halk bu güniln fut
bolcularım nasıl adıyla tanıyorsa o 
zamanın kürekçilerini de öyle tanır, 
yan§ yerine güneş banyosu veya mo. 
tör gezintisi yapma.K için değil, yarış 
seyretmek için gelirdi. O halk küreğin 
ve kürekçiliğin bir parçasıydı. O az. 
manki gazetelerde deniz hareketleri
ne karşı bu günkülerden biraz daha 
az lakayttır. O zaımı.nın kürek!,isi 
ve seyircisi bütün bunları tabii gör -
meye alışmıştı. Onlar için prof esyo -
nellerle yarışmak, futalarm ayni eb
adda olmayışı ve saire hep bu sporun 
tuzu, bibri, kabulü zaruri olan ona ait 
teferruatıydı. 

Milli bir spor şeklinde yapılan, fa
kat birçok milli sporlar gibi mahalli 
olmaktan kurtulamıyan kürek yarış
ları geçen birkaç sene içinde büyUk 
tadilata uğramış bulunuyor. Yağlı kü
rek ve futa. artık tarihin malıdır. Bu. 
günkü yarışlar beynelmilel yanş nl. 
za.mnamesi hükümleri altında, bir ör
nek teknelerle yapılıyor. Yeni tekneler 
Avrupa ve Amerikada kullanılan skü
lerin bizim çırpıntılı denizlerimize da
ha uyan muaddel bir §Ckll. Bunl'>.ı.rm 
Ciirsekleri var ve oturakları mütehar. 
rik. Denizcilik federasyonu bu yeni 
tarzı ortaya koymakla ıruhakkak ki 
kürekçiliğin ilerlemesine en fazla yar. 
dımı dokunacak olan beynelmilel te
masların ılk temelini atmıe bulunuyor. 
Artık şamandıra dönmeyi iltizam et
tiren yarışlar yok. Şimdi tekneler yal
nız bir istikamette yarışıyorlar. Mcsa. 
fe bUtün kategoriler için beynelmilel 
nizamnamenin emrettiği veçhile iki 
bin metro. 

Bütün bu iyiliğe matuf deği§iklik _ 
lcr, bu spora maalesef beklenen hızı 
verememiştir. Neden mi? çünkü bu gü 
zel ba.,langıç bir başlangıç olmaktan 
ileri gidememi§, tamamlanmamıştır. 

Bugün klüpler arasında yavll§ yava3 
eski ölçüsüzlüğe rücu meyilleri görü
yoruz. Bu işte önderliği yine zengin 
kllipler yapıyor. Federasyonun yap -
tırdığı teknelerin yavaş yavaş onlara 

nispeten daha narin, daha hafif tek. 
nelere yer verdiğine şahit oluyoruz. 
Bir gün falanca klübün yeni bir dört. 
m yaptırdığını, ertesi gUn, falanca 
klübün ona mukabele etmek için bir i
kili sipariş ettiğini duyuyoruz. Küçük 
ldüpler bunlara itiraz ediyorlar, ara
da münakaşalara yol açılıyor, tekne -
ler kantariye malıymış gibi teraziye 
vuruluyorlar. Bir dörtlilde otuz, kırk 
kilo farkın fazla bir rol oynı.mıyaca. 
ğı, dörde taksim edildiği vakit adam 
ibaşma sekiz veya on kiloluk bir ek _ 
siklik veya fazlalık düşeceği duşünül
mttyor, esas tez olarak kilo ileri slirll
ltiyor. Halbuki bir teknenin yoluna te
s.lr eden asıl yapılış tarzı, biçimidir. 
Hatta bazan ağırlığın (bilhassa rüz. 
ghlı havalarda) faydalı olduğu da 
varlddir. Bu cihete kimsenin itiraz et. 
tiği görUlmüyor. 

Federasyon yeni yapılacak tekncle
nir biçimlerini de standardize etmeli. 
dir. Baz ıklüplerin yarıea soktukları 
yeni tekneler belki federasyonun tes
lbit ettiği ölçülere uygundurlar, fakat 
hiç §ilpbesiz ki federasyonun Uk yap. 
tırdığı ve şimdi ancak fnkir klüplerin 
ellerinde kalan teknelerle mukayese 
kabul etmiyecek kadar deği~iktirler. 
Bugünün kürekçisi müsavi §Crait al. 
tında yarı§Dlnmayı dünün kiuekçisi 
gibi tevekkülle karşılamaya a!L,ık ol
nıadığından yanında bruıko. biçlmde ve 
boyada bir tekne görünce maneviyatı 
bozulmakta ve o süslü teknenin kürek 
~ekilmeden bile yürüyeceği zehabına 

llhııınııının~Mıııııtmtıttıııuıuıııııııııııııı1111J111ın 
mirinin mühim bi..r muvaffakıyeti ola
rak gösterildi; en yüksek makamlara 
kadar aksettirildi. 

Bir imla yanlışı, Kudret Hicabiye 
iyi bir not verdirmekle kalmadı. Ba
kıılan hulyalı, saçları dalgalı güzel 
bir ka.dm da kazandırdı. 

Perihanla aylarca süren bir a§k ha
yatı r.qadılar. 

Süheylll Şefik 

kapılmaktadır. Bu halin bu gUnkU ge
rilemede hissesi vardır. 

Diğer bir derd de profesyoneller me
selesidir. Lisanslar oldukça sıkı tet. 
kikten geçiı ild · ~i için eski tanınmış 
profesyoneJler artık amatörlerle yarı. 
şamıyorlar. Buna mukabil şimdi ikin
ci seri profesyonelleri lisans çıkarta
rak müptedilere karşı yarı§a sokan, 
bunu kendine iş edinmiş, bu sahada 
kaşerlcnmiıı klüpler var ki, bu iğrenç 
hareketleriyle kürek sporunu kökUn -
den baltaladıklarını bildikleri halde 
bunu şaşılacak bir yüzsüzlükle her se. 
ne tekrarlıyorlar. On altı, on yedi ya. 
şındaki çocuklarla geceleri kılıçta ba
ğı mnktan sesleri kısılmış, avuçları 
kat kat nasırdan et tahtasına dönmüş 
adamların yar13tıklarmı görüyoruz. 
işte kürekçi yetışmemesinin en büyük 
sebebi. 

KürekçiJiğin dP.rtlerini te~ih eder
ken hakem meselesini de unutmamak 
lazımgelir. Yarış hakemlerinin l·ami -
len bilfiil kürek çekmia. bitaraflığın. 
dan emin bulunulabilecek eski sporcu. 
1ardan seçilmesi pek yerinde olur. Ha
kem 2000 metro gibi nispeten kısa ve 
düz bir yarışta, deparda iki metrelik 
bir avantajın netice üzerinde ne bil -
ylik bir rol oynıyabileceğini takdir e. 
debilmeli, yirmi metro geride kalmış 
bir ekipin deparda iki metre geriden 
kalkmış olmaSinı "iki metre önden 
Jmlkmış olsaydı on sekiz metre geri. 
de gelecekti,, şeklinde muhakeme et
miyen kimselerden seçilmiş olmalıdır. 

Sonra yarı~ zamnnlanmn her sene 
değ· i . .-ıe bilemeyiz neden lüzum 
vard. : Te~vik yatı§]aı·iyle şampiyona 
tarihlerini, mekteplerin tatil ve kamp 
ziı.manlarını nazarı itibara almak şar
tiyle kat'i olarak tesbit etmek ve bu 
yarışları her sene ayni tarihlerde yap
mak pek :ır. mümkündür. 

ırnrek ynrıslamıd:ı depar yeri de 
ekseriya haklı olarak ihtilaflara, mü. 
na.f,aşalara zemin açar. Çünkü atılan 
§nmandıraların bir hizada durması na. 
dırattandır. Hakemler, ya çarpıklıkla
rına rağmen şamandıraları esas itti
haz edip tam onların arasından de -
par yaptırmak, yahut da şamandırala. 
rı hiç nazarı itıbara :ılmıyarak tekne. 
leri göz karariyle hizalayıp depar ver
mek ıztırnnndadırlar. Halbuki netice 
üzerinde mühim rol oynıyabilecek bu 
pek ehPmmiyetli mahzuru bertaraf et
mek hiç zor değildir. Şamandıralar 
daha sağlam ve dikkatli atılabilir. lki 
büyük şamandıra ve onları yerinde i. 
yice tcsbit edece .• boyda demirler kul. 
lamlır ve şamandıraların nrasma bir 
çelik tel gerilerek bu tele yarış saha. 
smı tahdit için kullanılan kalaslar -
dan uc uca bağlanacak olurna depar 
yeri kat'i bır cizgi halinde ortaya çık
mııı olur ve hakemler teknelerin dü
menlerini bu kalaslara temas ettire. 
rek depar hırsızlıklarının kolavlıkla 
önüne geçmis olurlar. • 

İstanbul su sporları ajanlığının bu 
sene tertip edeceği yarışlarda depar 
yerini bu ~ekilde hazırlatması ve kü. 
rekçileri old ığu kadar hakemleri de 
bUyUk bir sıkıntıdan kurtarması pek 
şayanı temennidir. 

Bu sene üçü temmuzdo. olmak üzere 
altı resmi yunş yapılacaktır. Temmuz 
ayında mekteplerin askeri kampları 

olduğundan ekseriyetini talebelerin 
teşkil ettiği amatör kürekçiler bu ya
rıf.;lara layıkiylc hazırlanamıyacaklar, 

beU.i de iştirak edemiycceklerdir. Son 
ra Moda ve Bak1rkö~iinde yapılacak 
iki hususi yarışın da ilavesiyle aaedi 
sekizi bulacak olan yarıfilnr bir mev· 
sim i~in pek çoktur. Bu kadar sık ya
rı~ yapılması kürekçilere p<'k fazla bir 
yük tnhmil edeceği gibi kliipler için 
de <;ok masraflı olacaktır kanaatinde. 
yiz. Bir mevsim zarfında iki te3vik ya
rışı ve bir de §ampiyona yapılsa, il
kin bunların her cihetçe azami inti
zamla yapılabilmeleri temin edilse 
helhalde kürekçilik bUtUn yaz mevsi. 
mini i ual edecek kadar sık yapılan 

yarır-ılardan daha çok müstefid olur _ 
du. 

Denizcilik isleriyle alakadar olan 
teşkilatla kliipler isterlerse ve yukar
da t.earihe ~alı§tığımız dertleri elimi-
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ll\lUJIMHtıA11ıA 
CAN KUQTAD.lll. 

Mecdlelfilô n Dı1U:ftyaıçco 
Uaırn moz<dlalf'il ~ 
seyahat ve 

n s~n ıra fnl ait 
Yazan; Dr. R. ADASAL 

.- IJaşt;ıraf ı 5 incide 
semalara doğru çok bil} üdükleri cihetle 
sinelerinde eski şairlere ilham kaynakla.

1 n teşkil eden bahçeler, gülistanlar ve ıa. 
le devrinin taşkın dereleri kalmadı; mo. 
dem şehirlerde sanatin, makinenin, nakil 
vasıtalarının, bürokrasinin inkişafile es.. 
ki hayat yerine, hüınmalı, zehirleyici, 
ba~ döndürücü bir hayat başladı. Vapur
dan otobüse, otobüsten asansöre tırmaru. 
yorlar, otomobilden tayyareye atlıyor; 

geceleri bambaBka bir hayatla bütün bir 
sene kafalarımızı ~atlatacak ZPhirliy6. 
ruz. Binaemleyh her vatan(ia~ ve bil
hassa her §Chirlinin senenin mu~ait mev
simlerinde bitkin kafa ile yorgun vücu. 
dunu açık tabiat havası altında dınlen. 

dinnek hakkını iyi kullanması lazımdır. 
"Yaz tatillerimizden nasıl jstifade etme
liyiz?,, ba~lığiyle çıkacak olan bund, ı• 
sonraki yazım bu noktalan sıhhat bakı
mından da tafsilfitile aydınlatacaktır. 

Dr. Rasim ADASAL 

ne etmek için el ele verirlerse bu te
miz ve gUzel spora yeni bir hız ver • 
mek hiç de ror olmıyacaktır. Buna 
matbuatımz da yardım edebilir. 
Mesel~ iki gayrüedere takım ara. 

smda. yapılan futbol maçına sayfalar 
tahsis eden gazetelerimiz acaba kU -
rek yarışlarıyla da biraz alakadar O· 

Jamn.zlnr mı? Ynnş neticeleri şimdi
ye kadar gazetelere gayet kısa bir 
havndis §eklinde geçmiştir. Hangi 
ı>por muharriri bir yarışı gazetesinde 
doğru dürüst aksettirebllmlıı. kaza. 
nan ckipin kürek tarzı, dakikada vasa. 
ti olarak çekilen kürek adedi gibi ya
zılması gayet tabii ve lüzumlu olan 
§Cylerden bahsetmiştir? 

Acaba §İmdiye kadar iki ekip veya 
jki kUrckci gazete sütunlarında biribi
rlyle mukayese edilmiş midir? Vasat 
bir spor muharririne göre kUrckçl, 
futbolcü veya atlet gibi bir ferd de
ğ ... ldir, O, ıskarmoz veya kUrck gibi, 
yUrüttüğU teknenin teferrilatından • 
dır. 

Velhasıl bu iein canlanması evvela 
te§kHô.ta ve klilplcre, sonra da mat • 

buata bağlıdır. Efdl:U Nogaı11 

-,.. - -

~OlANT 

-.... 

lSTANHUL TRA~IVA Y Ş!RKETl 
21 JkincikAnun 1911 t:ırihli şartnamenin 

14 üncü maddesine göre ... 
İLAN 

1938 }ılının 10 Hazirandan ve yeni ilft .. 
nn kadar pazardan başka günlerde gidiş .. 
geliş cetveli: 

Şl~Ll ŞEBEKESİ 
No • Yollar ilk Son 

Kalkış Kalkll 
10 Şişli • Tünel 5,40 23.40 

Tünel - Şişli 6.00 24.00 
11 Şişli - Dcynzıt 6.20 23.15 

12 
Dcyıızıt - Sişl 7.02 24.00 
Harbiye - Fatih 6.30 24.30 

Fatih - Harbiye 5,45 23.45 
12 A Hıırbiye - Aksuray 6.40 24.00 

16 
Aksaray - Harbiye 5.57 23.20 
Mııçka - Beyazıt 6.10 23.20 
Ur.yazıt - Mncka 6.55 24.05 
Şişli (Depo) Em.önü 6.10 6.55 

lG A ~ıninönü - l\Jacka 6.40 20.60 
Maçka - Eminönü 7.05 20.20 

17 Şişli - Sirkeci 6.25 20.oO 
Sirkeci - Şişli 6.55 20.so 

17 A Mecidb•eköy - Em.önü 6.45 jS.45 
Eminönu - Mcc.köy 7.17 19.15 

18 A Taksim - Fııtih 6.46 20.sO 
Falih • Taksim 7.21 21.0S 

19 Kurtuluş - Be)·azıt 6.00 23.tO 
Ileyazıt - Kur ıuluş 6.45 23.55 
Slşli (Depo) Em.önü G.05 6.43 

19 A ı:mfnönli • l\urtuluş G.35 20.45 
Kurtulu~ - EminBnü fl.57 20.15 

22 

23 

34 

32 

33 

37 

DESIKTAŞ ŞEBEKESi 
Jleolkla' - Bebek 5 23 

0 Bebek - Eminönü 5.45 23·' 
Eminönü - Bebek 5.65 24.20 O 
Delıck • Beşiktaş - ı.o 
Ortaköy - Aksaray 5.50 20.5~ 
Aksaray - Ortaköy 6.35 22~:!o Beşikta~ - Fatih 6.30 
Fntih ~Beşiktaş 7.10 21·20 

JSTANOUJ, ŞEBEKJ:St 
Aksaray • Topknpı 5.25 -

23.SO 
5.•&0 24.00 Topkapı - Sirkeci 

Sirkeci - Topkapı 
Topk:ıpı - Al\saroy 
Aksnray - Yrdikule 
Ycdikule • Sirkeci 
Slrkerl - Ycdikule 
Yı-dikule - Aksaray 

15.12 24.36 

5.30 
5.45 

617 

Ak!i:ıray. Edlrnekııpı 5.25 '"-; 4~ 
Edirnckapı - Sirkeci 5.45 ;,.2o 
Sirkeci - Ecllrnekcıpı 6.14 :H·'5 
Edirnı-k:ıpı - Akıımrny - _.::.;.----

Kırahk han~ş 1 
Bostancıda Adalarıı karşJ g~ı uııı. 

oda, telefon, 2 dönUm bağı ile ad~ bl>" 
muhtelif meyvası olan sU"Rs~d\ur· 
lUk kullanılabilen bir köşk kıralı ıtif"' 

Taliplerin Tel. 44688 de BaY 2'T ~ 
ta veya Bostancı Kasaplar No. 
mUracaatlan. 



... 

ıj 

~ 

; 
) 

) 

o 

o 
o 
J 
o 
o 

o 
o 
li 

5 
5 
o 

1 

12 HAZİRAN - 1938 HABER - :A.lieam poetUI 1! 

il ÇOCUKLARIN1ZıN 

En güzel bir kitap 

T. C. Ziraat ISankaşı ıstanbul şubesinden: !.-----
Türk ikizleri 

lstanbul semtindeki 
müşterilerimize koJayhk 

·: • ,. • • - •.- - • lı. • 

• Çocuk E:-;lrgeme Kurumunun 

\"aktlle hlr aile kütUphanCbl ola. 

rnk hııstırclığı lkizler serlslnıle 

duyrhığımuz hu ckslklfıl't bu gU. 
zeı \'C re. .. tıııll hU~ Uk hll,l\ye kita. 

1ş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar 
yorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün şube ve ajans
larımız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, 
Mısırçarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz bürosunda adi gün
lerde saat dokuz buçuktan on beş buçu ğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan 
on bir buc;uğa kadar kabul ederek emirlerini süratle yapacağnnızı arzederiz. 

Yalova kaplıcaları açıldı 
Mevsim 15 Mayıs 30 Eylül 
Asırlarca milcerreb ve meşhur radyo aktiviteli, müsekkin hyperter -

mal sular., romatizma, nikris, siyatik, nevralji, sancılı hazım yollan ra -

hatsızlıkları için müessir tedavi. 

bı ile doldurulmuş buluyoruz. 

KUltllr bakanlığı eseri tetktlı 

etmiş, ilk okul ı;ağındakf ı;oruk. 

lar için faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmiştir. 

BI Ar.kara caddesinde Vakit Kitap 

e\•lnde arayınız: 1'"1atı CO kuruş: 

Posla için 4 kutuş lift.ve etiınız. 

Gizli pamuk 
harbi 

Değerli mütercim bay Hamdl 
Varol;luuun Antuao Zlşkadan 111 

lluıtze çuvlrdlğf bu eser :Jugüııkil 
dUuya hadiselerinin kaynakları

na varnl>lluıek lçln okunması şart 

olan başlıca kitaplardan biridir. 

Dun ve Yarın tercilnıe kü.:ll)·atın· 
dan 65 incisi olarak çıktı. Her ki 
tapçıda bulunur. 

- ' ..... " . 

(3498) 

'~ı 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS p İ R İ N in tesirinden emin of mak için 

lütfen markasına dikkat ediniz.) 

150 yataklı, her türlü konforlu Otel Termal ve en 
yeni termal tesisat: <Mutenevvi duş, su altında ma -
saj, buğu hamamı> yüzme havuzu, tenis, Macar, orkes
trası, Karpiç lokantası, rejim yemekleri. 
Pek yakında maruf san'atkanmız Münir 
konserleri, meşhur artistlerimiz Hazım 
temsilleri, Gala müsamereleri .. 

Biyoloji, röntgen labor:ıtuarlan ve physiotherapie. 

Nureddin 
ve Naşid 

• -• • • 1 - ' '• • ı -> ~ .. • r • • 

12 - 6 - 938 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmiye açılmıştır. Han-

g: trenlerin içmelere gideceği istasyonlara tebliğ edilmiştir. Fazla tafsilat için 

istasyonlarımıza müracaat edilmesi ilin olunur. (3383' 
' 

.. . ,,, . . . ' . · .. . 
. ":I~tanbul · Belediyesi · Ilanlaı'ı 
. . 

Beher tonuna 130 lira bedel tahmin edilen Çifte Havuzlar - Caddebostanı 

yolunda kullanılmak üzere lüzumu olan 21 ton bitilm Emülsiyon pazarlığa ko

nulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu ka. 

nunda yazılı vesika ve 204 lira 75 kuru §hık ilk teminat makbuz veya mektubi

le beraber 13.6-938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulwımahdll'~ 

!ar. (1) (3399) 

J70 M'ARKTZ no POMPADlJR MART<tz DÖ ro~rr.ı\nUR ~6? 

nin 1.ınlmasından mütevellit büyük bir 
hiddetin tesiri altında kalarak, şiddetli 
aşklardoı ekseriya mutad olan bu kü
çük hainliklmien biri önünde asla ge· 
rilemedi ve intikamını <Almak için, e&a
ten sizd,en hoşlanmıyan kralı, sizin a
leyhinize büsbütün tahrik etti. Kral 
gittikten ve hiddeti geçtikten soora, 
bu hiddetin yerine nedamet ve vicdan 
azabı kaim oldu. Bu mustarip kalbin 
Yegane hakimi olan a,k kaldı ve siz de 
bu t;:öavvü1den istifade ederek serbest 
bırakıldınız .• 

D'Assas düşünceli bir tavırla: 
- Belki de hakkınız var 1. dedi. Fa. 

kat, her halde, bu alicenaplık beni çok 
fena bir vaziyette bırakıyor. Kontesin 
bana karşı beslediğini söylediğiniz atkı 
hal·"ci bir t>Şk olarak kabul etsek bile, 
onun, madam d'Etyola karşı kin besle
_ diği de meydandadır .. Bana yaptığı iyi-

hkten sonra, bu kadına karşı vaziyetim 
lle olac-ık? .. Onun aleyhine hareket et
'rllck, benim yapamıyacağım bir nankör. 

lUk olur .. Madam d'Etyolu ona terket
'rllck te benim için imkansızdır. Görü
torsunuz ki zalim bir çıkmaza girdim 1 

- Hakikaten vaziyetiniz çok nazik .. 
~akat, c<mım, kimbilir isikbal bize ne 
hazırlıyor?. Belki siz de kcntese bir 
İYilik yapmak fırsatını bulur ve ona 
horcunuzu ödersiniz. Sonra, kim bilir? 
~akikaten kendisini başkasına vermiş 
bır kalb her türlü ferağat ve fedakar
lı.klarr, katlidir .. Ve kontes, bana, sizi 
tıdden çok seviyor göründü .. Binaen • 
<ıleyh ·· 'd' · · k 1 umı ımızı ırmıya ım 1. 

- Ne ümit edebi1irsini7.?. 
.- Size doğrusuntı -:ıc);'!emek icap 

cocrse hunu kendim de bilmiyorum. 
r 1ki dost, böylece konuşarak, hiç bir 
l'"a tesadüfe maruz k~madan, otele 

tclrni,terdi. 

L ll'Assas'ın bir kaç gün müddetle, 
.. cna· f 
t ıs ni !}atonun bu kadar yarımda a-
arnıyacakları ümidiyle, otel·den dışan

l'a ~ıkmam~ı kararla~tmldı. 

B:Iahare, yani balilıaz.rda vuku bulan 
araştırmalar durunca, Parise dönecek
ti. kendisi, kont dö Sen • Jermenin 
evinde kalmağa kar<.ır vermişti. Esasen 
kent, tam zamanında kurtulmasını te
min eden makinenin planını getirdiği 

zaman, şövalyeye, evine gelmesini bir 
kaç defa israrla söylemişti. 

Şövalyenin, bu k<:ıran \ vermesine 
başiıc<'. sebeplet"denberi, Sen - }ermenin. 
fevkalbeşer kabiliyet ve imkanlarını 

kullanarak, ]anın bulunduğu yeri mey
dana çıkarması ümidiydi. 
Fakat istediği şeyi eMe ecieceğinden 

diğer taraftzın. kont dö Sen - Jermenin 
de bunu yapabilip yapamıyacağından 
emin bulunmadığı için, bu hususta 
Krebiyona bir şey söylememeğe karar 
vermişti. 

Odalarına çıktıkları zc:ı:nan Noe Pu. 
assonun meydanda olmadığını görmüş
lerdi ve Krebiyon !iöyle mırıldanmıştı: 

- Şu benim canlı şarap fıçısı mey
danda yok! .. Tanrı vere de ,tamir edi
lemez bir budalalık yz.pmasa 1. 

Noe, sarhoş olduğu zamanlar, gelişi 
güzel. krrlara veya şato civarına çık

mak ihtiyacını hisse-derdi. Burada bir 
çok küçük ve ekserisi pis kabare vc:ırdı 
ve ayyaş, zihninde kalan son berraklığı 
da, bu hc:ıberlere uğrayarak bullandmr
dı. 

Bunun içindir ki, dostunun adetlerini 
pek iyi tanıyan şair onun g~ybubetine 

h;ıyrct etmediği gibi, bundan endişe de 
duymadı. Çünkü Noenin, yemek zama
nı, fıçılarla şarap içmeğe alışmış ayyaş

ların tavriyle, sendelemeği nefsine ye
diremediği için, dimdik ağır ve vakur 
yürüyüşiyle otele döneceğini biliyordu. 

Bu aralık uşak Jorj da: güzel bir ge~ 
zinti yapmış, mes'ut bir isan tavriyle 
otele dönerek atını ahıra koymuş ve 
şaire görünerek, ona her şeyin yolunda 
gitLğini ve kendisine verilecek emirlere 
tekrar itaata hazır olduğunu gösteren 
bir işaret yapmıştı. 

------------------------------.,_--------------------------------~ le:ı ilk dıi~iince, hıfzıssıhha kaidelerine 
muhalif bulunan bu havasız yerıden kur
tulmak olur .• Şöv.tılye de işte böyle yap. 
tı ve başka bir çare bulamadığı için, 
şatonun taraçasından aşağıya iniver· 

di: 
- Taraç<ıdan mı?. Ne çılgınlık!. Ken

dinizi öldürebilirdiniz .• 
- Tabii madam, düşünün bir kere .. 

Seksen küsur kadem yükseklik ... 
- Aman ya Rabbim 1.. 
Krebiyon alaylı bir tavırla: 
- Korkunç bir şey, ·dedi. Vakia mös

yö bir nevi meçhul alet kullanmıştı. F~ 
kat bu aletin kırılması o kadar kolaydı 
ki.. Parçalanmadığı cidden büyük bir 
mucizedir 1 •• 

Jülyet, heyecan ve dehşet içinde so. 
luyarak sordu: 

- Nrısxl yapuruz bu çılgınlığı? 
- Size söylemek §erefine nail oldu-

ğum veçhile .. Hülasa, mösyö bu işten 
sapasağlam olarak çıktı ve ben de onu 
indiğim mütevazi bir otelde misafir et
meğe muvaffak oldum .. Fakat, madam, 
inanır m!sınız? Ertesi sab: ıh, yani bu 
sabah, şatoda işin farkına varıldığı ve 
kendisini arayacakları muhakkak olan 
bir sa·ıtte, mösyö d'Assas daha müthiş 
bir çılgınlıkta bulundu. 

Kontes bütün vücudiyle ürpererek 
ellerini göğslinde kavuşturdu ve tekrar 
sordu: 

- Gene ne yaptınız?. 
- Tasavvur edin ki, mösyö, kralın 

yakın adamlarından olan .. galiba, k.cnt 
di.i Barri c:dmda birisinden, bazı izahat 
almak mecburiyetinde olduğunu iddia 
etti. 

]ulyet ürperdi ve sırayla, hep sessiz 
ve hareketsiı duran d'Assasla, göster. 
diği bariz alaka kendis:ni aitmiş gibi, 
nıemnun hir halde gülümsiyen Krebi
yona baktt. 

- Hrılbuki, bu sözde izahatın neden 
ibaret olduğunu biliyor musunuz?. Bil
mediğinize, istediğiniz bahse girerim, 

madam .. Boşu boşuna düşünüp arama
yın bulamazsınız .. iyisi mi bunu da ben 
söyliyeyim .• işte şu mösyö, işte bu e
liyle bu .. kont dü Barriye, hayatımda 
gördüğüm en güzel .• en şayanı hayret 

sop<•yı çekti .. 
- Sopa mı?. Konta mı? Aman ya 

Rabbim! .• 
- Evet, madam, ve bu sopa öyle us. 

taca bir maharetle atılmıştı ki, bu kont, 
cidden perişan bir halde yerde kaldı. 

- Betbahtl .. Ne yaptınız?. 
- Ah! .. Şu delikoolılarl. Ne ihtiyat-

sız hareketler yaparlar! .. Fakat işin en 
şayanı hayret tarafı şu idi ki, bu sopa 
ziyafeti .. bütün ekabir ve asilzadeler 
kralın uyanış merasimine gittikleri bir 
sırzı:la .. bizzat kralın pencereleri altın
da vuku bulmuştu. 

- Ah!. Aman ya Rabbim !.. Neler 
duyuyorum! .• 

Krebiyon müstehzi bir tavırla: 
- Ne demek istediğinizi anlıyorum, 

mad:ım, dedi, bu zavallı kont dil Barri 
için ne hicap!. Fakat doğrusu, öyle an
laşılıyor ki, buna h <•!<etti. Çünkü - hiç 
inanır mıydınız? • bu Kont, bir asilza
de... Yazıklar olsun! .. Mösyöyü alçak
ça ve adi bir şekilde katletmek istedi t. 

-Ah! .. 
- Bu bir centilmene y;ıkrşmaz, de-

ğil mi, ma.dam? .• Ve siz de, her halde, 
tıpkı benim gibi, onun bu sopa cez<:ısını 
hakettiği fikrindcsitiiz?. Fakat, maat
teessüf, kralın pencereleri altında vu
ku bulan bu iskandal, şatodaki adamla. 
rm naz<ın dikkatini celbetmişti, öyle ki 
bu gencin peşine derhal askerler takıl
dı ve eğer bahçıvanmız Gaspar, teces
süs neticesi olarak bu küçük kapıyı aç
masaydı ve mütevazi bendeniz bundan 
istifade edip, mösyöyle beraber güzel 
mtılikanenize girmeseydik, o şimdi çok· 
tan yakalanmış olacaktı. Bunun içindir 
ki ma:lam, size teşekkür etmeği hem 
~erer, hem de bir vazife bilirim. 

Hep d'Assasa hitaP. eden Jülyct: 
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' '/ Her akşam "t 
Uykusuzluklarda " . • BAHÇES.NDE 
Umumi bir rağbet T AKSıM Beledıye ı 

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

Nevrozin 
l<azanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğı nlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
1 Ne nebati ne klm

y evi zehlrll hiçbir 
madde yoktur 

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

SAHRA YILDIZI 
BEDRiYE AHMET 

SAZ 
KF .. ~fAN: NOBAR, CEVDET. 
KANUN: AHMET, ISMAIL 
KLARNET: ŞUKRO 

HAMIYYET 
BACDAD RAKS KRALiÇESi 

NAZHAT 

HEYETi 
PiYANO: ŞEFiK 
BANÇO: ABDI, ŞEVKET. 
KEMENÇE: SOTlRt DARBUKA: H. TAHSiN 

Okuyucular: AGYAZAR: CELAL, MUSTAFA ÇAGLAR, YAHYA. 

BAYANLAR: MAHMURE ŞENSES, RADiFE, AYDA, DORDANE, SAADET. NAZMiYE. 
Telefon: 43776 .................................................. 

Bulunan eve 
baş ve diş 

ağrısı girmez 

Onun gibi yapmayın, bqmız ve 

di~iniz ağmnağa baıladı mı bemeo 

BiR KAŞE 

Nevroz in 
__ Alınız bir ıeyiniz kalmaz !ca\lnda 

= """ :111ua::•••••••••••••••--•••••H•--ı 1 ••_..ı 3 k ) bil" 1 • d!l-1--t 

isten uıl Sıhhi MUesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komis)·onundan : 

;; -··· -- == .... -••••••·----;---.. ··-····-·:: gnlJfUe aıe e ma ır. ıınıne ..... 
fi l)r. irfan Kayra I! TaklicUcrinden sakınınız 

I" •• -------,·------~ 
l>oklor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

aonra sa.at (2,S tan 6 ya) kadaı 

btanbuda Divanyounda ( 104) nu
mz:ralı hıtsusi k.abinesn.:fe hastalarını 
kabul Jer. Sah, cumartesi günleri 
sabah ''9,S - 12., saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

Leyli tıb talebe yurdu için mevcut ş artname ve nümunesine göre 2450 met. 
re elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Ü Röntken Mütehassısı j~,, 

•• .ı --------------.. ii Hergiln öğleden sonra saat 3 ten 7

1
1: 

ff ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- 1 

:: conker sokakta Aslaner apartıman 

Büyükdere 
1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bina-

mda kurulu komisyonda 20-6.938 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiat: bir metre kumaş 4 lira 55 kuruştur. 

D No. 8-10 H Beyaz park'ta 
~ ::::-.:::::=::::m:::ı ·====== Bugün 

3 - Muvakkat garanti: 836 lira 06 kW'U§tur. 
4 - ~tekliler şartnameyi her gUn Çemberlitaş civarında Fuatpaşa türbesi 

arşısında leyli tıb talebe yurdu merkezinden parasız olarak alabilirler ve nil· .,ıKT OllORÇI PRUT •. 
muneyi de görebilirler. 

1 
Cild" z··h • ..t h 1 Saz ve Caz 

Kahve 20, bira şişe 60, Rakı tite 
7 5, Dikkat: Her akşam saz vardır. 
~aat 24 de hususi bir otobüs Taksime 

• . . . . ıye ve u revıye mu e a11111 
5 - istekliler can seneye aıt tıcaret odası vesıkasıyle 2490 sayıJı kanunda B • 

1 
y 

1
• M 

11 
._, 

c o u er ı a ar .-azan 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muv!lkka t garanti makbuz veya banka mektupla. karşı~n~a Posta sokağı köşesinde 
rıvle birlikte ihale saatinden bir saat ev vel teklifi havi zarfları komisyona ver· M .,.. 

1 3353 • l · (3255 evmenet apartıma.ıı. • : • 
mc erı. > ır.-mwı ._ __ at&'id 

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

36~ MARKİZ nö PAMPADUR 

- Hetbaht 1 Bet baht çocuk!.. 
Diye tekrarladı, Krebiyon da, o ana 

kadar gösterdiği alaycı ve hafif tavırla 
earip bir tezat teşkil eden ciddiyetle 
devam etti: 

- Şimdi, madam, size şerefim üze. 
rine yemin ederim ki, mösyö d' Assas, 
kendisini feda ederek kraılına yardımda 
bulunmak arzusundan başka bir cürüm 
işlememiştir. Onu kurtarabileceğiniz 

gibi, bir tek kelimeyle de mahvedebi· 
lirsiniz ve işte ... Duyuyor musunuz? İş
te oou arayan ve geriye dönen askerler; 
bu askerler, bir kaç saniye sonra bura
da olacaklardır, bu kapıyı açın, bir tek 
kelime söyleyin, bir işaret yapın ve bu 
genç derhal yakalanacaktır. Ve, bu de· 
fa, onu artık Basty hapisanesi değil. .• 
Hiç kimseyi diri olarak geriye bırakmı. 
yan cellat bekliyecektir .. Kararınızı ve
rin, madam .. 

Jülyet dinledi ve, bütün hızlariyle 

koşan atların çıkardıkları nal seslerini 
ürpererek duydu. 

Nal sesleri gitgide yaklaşıyor, hep 
sakin ve sessiz duran d'Assas, mevzuu 
bahsoloo kendisi değilmiş gibi, bir va
ziyette bekliyor ve Krebiyon, ateşin 

gözlerini genç kadından ayırmıyordu .. 
Jülyet, heyecan içinde, ne yapacağını 
düşünüyordu .. Sevdiği insanı kurtarma
sını söyliyen kalbinin nasihatlerini mi 
fünliyecek, yoksa sinsi bir şekilde, ken
disine, bu kapıyı açıp askerleri çağır • 
mayı telkin eden kinine mi itaat ede
cekti ?. 

Genç kadının karmakarışık zihninde, 
· bili şairin söıleri aksi sada uyandırı· 
yordu: 

- Bu defa cellat!.. 
Ve artık yaklaşmış ol<l:l nal sesleri, 

müthit bir gürültüyle, kapalı kalan ka
pnın önünden ıeçerek, uzakta kaybol... 

O aaman, genç kaıdının, mllthiş bir 
heyecan içinde sıkışmış olan göğsünü, 
aerin bir ncf eı tiprdi ve ild yakıcı &öz 

yaşı o~lası, ycrgun yanaklarından, a. 
ğır ağır kaydı .. 

Ve nal sesleri tamamile söndüğü za
man, Krebiyon, kontese namütenahi 
bir hayret ifadesiyle bakan d'Assas'ın 
önünde, genç k'4:lına yaklaştı, elini tu
tu ve bu eli hürmetle öperken, alaycı 

mizacından umulmıyan hassas, müte
heyyiç ve tatlı bir tavırla ıöyle dedi : 

- Siz alicenap bir kalbe maliksiniz, 
yavrum .. Sizin babanız olabilecek bu 
ihtiyar hayat kurduna inanın •. Siz, bur. 
da size oynatılan rol için yaratıldınız .. 
Henüz geç değilse, kaçın, yavrum ... 
Bilinmiyen, tenha bir yere, doğduğunuz 
memlekete gidin .. Mütevazi, fakat na
muslu bir hayat sürün. Oraıda aaooeti 
ve namuslu insanların takdirini bula • 
caksınız ve inanın bana ki, bu ıeyler, 

tahayyül ettiğiniz ve kendisi için yara
tılmi..1:1ığınız hayattan çok daha yükıek 
ve ulvi şeylerdir .. 
Heyecanından cevap veremiyen Jül

yet kapıya doğru yürüdü, ardına kadar 
açtı ve bir hıçkırık içinde ıöyle dedi: 

- Öyle zannediyorum ki artık hiç 
bir tehlikeye maruz değilsiniz .. Gidin .• 
Ve Tanrı sizi muhafaza etsin!. 

Ve genç kadın, bunları söyleyip mus
tarip bir jestle yolu i§aret ederken, güç
lükle zaptettiği göz yaşlannrn parlat
tığı gözleri, sadık ve ümitsiz bir aşkın 
bütün ifadesiyle d' Aaaaaa dikiliyordu. 
D' Assas da o kad• müteheyyiç bulunu
yordu ki, bu barlr ıatıtap, bu inkar edil. 
mez ferağati teselli edecek, ona teıek -
kür edecek bir tek kelime bulamadı ve 
sür'atle şapkasını çıkararak, derin bir 
hürmetle eğildi. 

Bunun üzerine şair, genç dostunu ko
lundan tuttu ve genç kııdına muammalı 
bir veda itaret yaparak d' Asaası dıp· 
nya silrükledi. 
Kapınm efiflnde kalan kontcı, onla· 

nn uzaklaşmalarını mahzun ma'ızun 

seyredip, uzun milddet gUçlUkle zapt· 
ettiği cöz yatlarını ıerbestçe akıtırken, 
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ayni zamanda hiç farkında o r. M-an, 
Kreb;yonun ona uz~tığı bir şeyi, gayri 
ıuuri bir hareketle elinde sıkıyordu. 
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ESRARENGiZ ECZANE 
D' Assas, uzaklaşırken 
- Cidden garip ve muammalı bir ka

dın, bu yaptığı hareket beni tamamiyle 
şaşırttı. Artık ne düşüneceğimi bilmi
yorum. 

Krebiyon, alaycı bir tavırla cevap 
verdi: 

- Adaml'1rl çağırıp, sizi teslim ede
cek mi sandınız?. 

- Onunla aramızda geçen hadiseden 
s.mra... İtiraf edeyim ki öyle zannet. 
miştim .... 

- Eh 1 Görüyorsunuz ki, aldanıyor -
muşsunuz .. 

- Bu alicenaplık beni şüpheye dil 
şürüyor. 

- Neden?. 
- Bu kadının ne dediğini duymadı-

nız mı? Kral bu sabah beni Bastiy h&
oisanesine nakletmek emrini vermi§. 

- Bundan ne mana çıkar?. 
- Bu kadının her şeyden bu kadar 

iyi h <•berler olması sizi hayrete düşü 
rüyor mu?. 

- Beni dinleyin: Mademki bu kadın 
kr,ıhn metresidir, haşme\IU aşıkının 

projelerinden haberdar bulunmasınrlan 
daha tabii ne ola)ilir?. Söylendiğine 

göre, kral, işlerinden gözdelerine bah
setmeği sever. 

- Demek siz de benın, gibi düşünü
yorsunuz, yani kralla kontes benden 
bahsetmişlerdir. Her halde bu gece .• 

- Filhakika, bu çok muhtemeldir. 
- Görüyorsunuz ki hakkım v~nuş. 
- Ne hususta hakkınız varmış?. 
- Kontesi ıatodaki höcremde, onun 

hoşuna gitmiyecek bir şekilde karşıladı
ğım için, fena halde kızarak yanımdan 
ayrıldı .. Bu sab:~ ta kral beni Bastiye 
sevketmeleri için emir veriyor. 

-Bundan ne netice çıkarıyorsunuz? 

- Şu neticeyi çıkarıyorum ki, beni 
tehditlerle terkeden kontes, kralla bu. 
luşunca, bu emri vermesi için onu tah .. 
rik etti. 

- Belki de hakkınız var .. Hatta, da· 
ha fazlasını da söyliyeceğim: Sizin gi· 
bi ben de buna muhrı1<kak nazariyle 
bakıyorum. 

- Oyle olduğu halde, onun bu aon 
hareketinden hayrete !düşmüyor muıu. 
nuz? Bu harekette garip bir tezat ıör• 
mü yor musunuz?. 

- Azizim, size sadece ıunu söyleye
bilirim ki, kadın tezatlardan yoğrul• 

muştur. Bizi çok uzağa sürükleyeceği 

şüphesiz olan bu mevzu üzerinde fazla 
felsefe yürütmek istemiyorum. Sade 
ce size şunu söyliyeyi.m ki İncilin bah· 
settiği günahkSr gibi, sizin de gözleri• 
niz var, fakat görmüyorsunuz l Bu da 
sizin ne kadar mütevazi olduğunuzu 

gösteriyor. 
- Ne demek istiyorsunuz?. 
- Şunu söylemek istiyıorum ki, ko~ 

tes dil Barri sizin phsınıza samimi ve 
çılgın bir şekilde vurulmuştur, ey ıenç 
ve saf Aldonis ! 

- Bu aşkın s..--mimiyetine mi inan' 
yorsunuz?. 

- Tabii değil mi? Sizin için yaptıfı 
bu son hareketten sonra, bundan naaı1 
~üphe edebilirsiniz?. 

- Öyle olsun? Fakat ıu halde, onuJ' 
kralı benim aleyhinı• tahrik ediıini n_. 
sıl izah ediyorsunuz?. 

Krebiyon omuzlarını silkerek cevaP 
\erdi: 

-Canım bunun izahı ~ayet basittir• 
Bu genç kadının göz yaılanndan ktıaf• 
mış gözlerini, yorgun ve mustarip çeh
resini farketmediniz mi?. 

- İtiraf edeyim ki görmedim. 
- Tabii!. Sizin aklınız saten Jıep 

başka yerle*1e !.. Fakat ben bunu "'' 
daha bir çok şeyleri gördüm. Ve ıunu 

••• fe
kolrıylrkla anladım ki, lionteı, sızı p.. 
na muamelenizden 10nr~ izzeti ııcf 


