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s u i K As T Katilin ifşasından 
AX~~1i!-2!bil korktuğu sır ne idi ? 

. parçalandz, şoför öldü lpsaladaki memuru bu sırrı 
~t~!~)eS~e~a~ve- kurtuldu söyl~yeceği sırada 

kili Cemil Mürdüm, kendisine karşı 

yapılan korkunç bir suikastten, bir ta-
li eseri olarak kurtulmuştur. t 

Başveil, Berut limanının genişletil. 
:rne merasiminde bulunmak üzere oto. 
:rnobiliyle Şamdan hareket etmişti. Be

ruta beş kilometre kala, meçhul şahıs
lar tarafından apansız otomobile bir 
bomba atılmıştır. Bomba derhal pat-
lamış, otomobilin ön tarafı parçalan. 
:rnış, şoför ölmüş, fakat başvekil Ce. 
mil Mürdüm hadiseyi en küçük bir 
Yara bile almadan atlatmıştır. 
Zabıta, bombayı attıktan sonra ka

çan suikastçileri şiddet1e takip etmek
tedir. Kendilerinden şüphe olunan ba
zı kimseler yakalanmıştır. tmiye Başvekili Cemil lılürdiim 

Askeri 
Heyetimiz 

Fransız askeri Heyetile müza
kerelere dün başladı 

Antakya, :J..3 - Hatay seçimi sıra
sında milfsid bazı unsurların tescil iş
ler inde gösterdikleri tazyiklere rağ
ınen, Ermenilerden mühim bir kısmı 

'l'Urk listesine yazılmışlardı. Hatay
daki ermeni cemaati arasından seçilen 
b.ir lteyet yakında Ankaraya hareket 
edecektir. 

Hataya giden Türk askeri heyetile 

Fransız heyeti arasındaki müzakereler 
dostane bir liava içinde, başlamış bu. 
lunuyor. 
Fransız Hariciye Nazın elçi
mizi kabul elti 
Paris, 13 (A. A.) - Hariciye nazı

rı Bonne, bugün Türkiye, l ngiltere ve 
Polonya büyük elçileriyle Çekoslo
vakya orta elçisini kabul etmiştir. 

irfan alemimizin kayıbı 

Tabiiye öğretmeni 
Seracettin öldü 

öldürdüğü anlaşılıyo 'J 

~@l.IFU~ O lfi1 
ık ©l <ctl o lfi1 

~@}~ QJJ ~ liifil QJJ ~ 
Tahkikat derinleştirildikçe işin 

esrarı çözüleceğine 
kördüğümleşiyorl 

Katil Ali Rızanın Hacıosman bayı- roloji memuru Muhiddini öldürmesi ilk 
rında malum cinayetini işledikten son. verdiğimiz haberlere göre kaçmasına 

J{atil Ali Riza ra lpsalaya kadar gMerek orada mctc- Devamı 8 incide 
=-----------------~----------------------------~ 

Bir genç 
Kadın yüzünden 

kardeşini 
öldürdü 

Pcndiğin Babalar köyünde evvelki 
gün kadın yüzünden c;:ok feci bir cina. 
yet işlenmiş, bir genç kendi kardeşini 
tabancayla vurarak öldürmüştür. 

'Katil Seyid oğlu İbrahim, maktul 
de küçük kardeşi Zckeriyadır. 

~Devamı 8 incide 

OzmDırdce 

Yahudi 
kızının sark!sı , 

Bir tütün eksperinin 
ölümüne sebep oldu 

Kay-naP sabun 
az nı cinayeti 
alacaklısından kurtulmak 

için bu canavarhğı yapmiŞ 
Kati 

Memleketin irfan 
-~~~~'1 alemi çok kıymet - (--S;r~~;ttin - -) 

( Yazan: Nurullah Ataç) 

lzmir, 13 (Hususi) - Bugün bura
da feci bir cinayet işlenmiş, bir tütün 
eksperi, bir ustabaşı tarafından ta • 
bancayla öldürülmüştür. li bir uzvunu kay. 

betmekle elemli -
dir.: Tabiiye hoca. 
sı Seraceddin Ifa. 
sırcıoğlu yefat et • 
miştir. 

Rahmetli Seracecl
dın kırk senedir 
maarif hayatında 

binlerce talebe ye • 
~alınıctli Scraccddin tiştirmişti. Son se

nelerde Kabataş li. 
se inde tabiiye öğretmeni bulunuyordu. 

Cenaze i bugün saat on beşte Beşik
taştaki evinden kaldırılarak namazı Ni. 
Gantaşında Teş\ikiye camiinde kılındık- · 
tan sonra Maçka kabristanına dcfnedil~ 
Cektir. Merhuma rahmet diler, ailesine 
~i taziyetlerimizi bildiririz. 

Oturmuş çalışıyordum : Seraceddin'in 
öldütrünü söylediler, vurulmuşa döndüm. 
Gerçi artık genç sayılacak yaşta değildi, 

yıllardanbcri de hastaydı, ölümü habe. 
rinde inanılmıyacak bir anilik yoktu. 
Fakat insan sevdiği, hürmet ettiği adam
ların sönü\ ermesine her şeye rai:'lllen i. 
narunak istemiyor. 

Onunla on beş, on altı yıl evvel bir 
tren yolculuğunda tanı~mıştım: O Anka. 
ra'ya gidiyordu, ben de Adana'ya. Bana 
La Fontainc'den tercüme et tiği birkaç 
parçayı okudu. Seraceddin'dc büyük ör. 
ncğinin şairliği yoktu: La Fontaine bir 
tek mısraına zor dokunulur şairlerden

dir, herkes onu tercümeyi bir denemek 
Q8"" neııamı R ;ncide 

IIitlerin muavini 
Çekoslovakyada 
ateş püskürüyor 

Dr: r azısı 8 incido 

Katil, H.eceb adını taşımaktadır. 

"Fethi ve şürekası,, tütün deposunda 
ustabaşıdır. Maktul Haydar da ayni 
deponun eksperlerindendir. Hadiseye 
19 yaşında bir musevi kızının adı ka. 
rışmaktadır. Ustabaşı Receb, Cuya is
mindeki bu kızın sesine hayranmış, iş 
saatlerinde onu karşısına alır ve şar-

Japonya 
Bombaı clımanlarla kalmıyarak 

Çinlileri Af.voo 
zehiriyle de 

öldürüyormuş 
Cene,·re, 13 (A.A.) - Japon ye Çin 

mümessilleri bu sabah af yon ticaretini 
kontrole memur komisyondan şiddetle 

istizahlarda bulunmuşlardır. 

Çin mümessili Hoo, Japon işgali altın
da Mançukonun af yon dağıtan geniş bir 
merkez haline geldiğini sôyliyerck Ja. 
ponyayı Çin halkını zehirlemekle Hham 
ctmi5tir. 

J apon mümessili Aman ise komisyon. 
dan uzak şarkta yapılan afyon ticareti 

1 vaziyetinin tetkik edilmesini istemiştir. 

J{atil J!aıısttr (orta ela elleri 7ce1epçcli) .• 

J{afil 1lt ansur Un7:apanı rııcrlcezino 

Kantarcılarda sabunhane soka!:rında. 

ki 13 numaralı sabun fabrikasında bekçi 
Şevkinin ba~ı çuvalla sarılarak kaynar 
sabun kazanına atılıp öldürüldüğünü 

dün yazmıştık. 

götuı1uWı kcn (yıwa»lak içersiııdc) 

Bu feci cinayetin failini aramakta olan 
müddeiumumilik ve zabıta dün akşam 

katili tesbit etmi~lerdir. Katil, Küçükpa
zarda oturan ve iki senedcnberi ayni fab-

09': Devamı 8 lncid~ ~ 
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Nıçin sanatkarın 
ille ecnebisi? 

Yazan: Nizamettin Na1if 

G ALATADA yapılmakta elan 
yolcu salonu, bizim hazan düş· 

tüğümtiz bir hatanın, yani çok güzel bir 
buluşu iyice başarmak imkanları mev. 
cutken çok güzel bir karatıdan orta hal· 
li bir netice alışımızın heykelleşen bir 
delili halinde yi.ıkseliyor. 

Dördüncü katma kadar endam verdi
ğini gördüği.imüz şehrimizin bu yeni bi
nasr, genç, sinirli, dikkatli ve idealist 
mimarlanmrzdan bir kaçını, yanlrş ha. 
reketleriyle mütessir etmiş olanlara, 
asla, hak verdirecek bir esere benzemi
yor. 

Mühendis mektebimizin mimari ho
cası Deb'in lstanbula bir yolcu salo
nun:lan çok bir kışla, hem de eski bir 
Fransız kışlası hediye etmekte olduğu. 
nu artık söyliyebiliriz .• 

1stanbula bir yolcu salcnu yapmak 
istediğimiz giln açılan müsabakaya İ§
tirak etmiş olan mimarlarımızın proje., 
]erini tetkik etmiş olan jüri ve bu jüri
nin ayrrdığı derecelere bir göz attıktan 
sonra hiç birini beğenmemiş ve hepsi. 
ne dudak hükmü~ olan o günün sala
hiyettar makamı, acaba mimar Deb'in 
projesini tetkike lüzum görmemiş miy
'di ?. Yoksa mimar Deb bir başka proje 
vermişti de yanlışlıkla onu kayıb mı 

ettiler?. 
Türk ticaret denizciliğini hiç anla

yamamış olan o eski idarenin bu hatası 
ufak dcğa~. Şimdi, tesadufUn limana 
musallat ettigi bu kışlayr düzeltmek ve 
güzelleştirmek gibi cidden güç bir vazi. 
fcyi, Türk deniz ticaretinin diğer bir 
çok güç vazifeleri <ırasında yeni idare 
yüklenmiş bulunuyor. Deniz işlerine 
taze bir. enerji ve geniş bir kavrayışla 
el atan Denizbankın bu meseleyi, be
ğenilecek bir tarzda halledebileceğini 

sanmamız 15zımdır. Fakat ilk anda iş
lenmiş bir hatayı işaret etmek te elden 

gelmiyor. Yolcu salonunun in:.aat ve te
sisatına büyük bir ehemmiyet verdifi 
söylenilen Denizbankın bu işi materi. 
yel şubesi direktörlüğilne havale etme
eine akıl erdiremedik. Yoksa materiyel 
dairesi artık ''Levazım ve anbar mü
dürlüğü,, manasına gelmiyor mu? Ge
l~yorsa materiyel şubesi direktörlüğü. 
nün nasıl bir gilzel san'at telakkisi ifa
de edebileceğini, bir güzel san'at bilgi 
ve zevkini temsil edebildiğine nasıl 

inana bileceğimizi ve: 
''Bu işler memlekette yapılamaz, dı

şart:lan mütehassıs getirtelim.,, 
Diyebilen bir zatrn güzel san'atlarm 

hangisinde bir otorite addedilmekte ol
duğunu sormak ve öğrenmek hakkımız. 
dır. 

Bilhassa bu materiyel şubesi direk
törünün, Denizyolları idaresi sabık di
rektörU olan Sadeddin Serim olduğunu, 
yolcu kışlasının projesini beğenenin de 
o olduğunu ve drşarıdan mütehassıs a
ramağa memur ettiği zatın da gene mi. 
mar Deb olduğunu görünce, yeni deniz 
idaremizin yclcu salonunu süslemek 
hususunda titizlik göstermiş bulundu -
ğunu kabul etmek mümkün olamıyor • 

Acaba Bay Sadeddinin; 
- Bizimkiler yapamaz .• 
Kararını verdiği tezyini mevzular 

nelermiş?. 

§unlara bir göz gezdirelim: 
1 - Şeref merdivenine fon olacak 

camekan. 
2 - Holün zeminine döır,enec"k be

yaz ve renkli mermerlerin tanzimi. 
3 - Holün umumi vaziyetine uygun 

mobilye ve gişeler. 
4- Resmi istikballere mahsus salo

nun TUrk karakterinde döşenmesi. 
Bugünkü Türk t ezyini san'atinin bu 

mütevazi san•at talebine cevap veremi. 
yeceğini söylemek büyilk iddiadır. 

Kırkından sonra •••• 

r c ,. 
• • • an esı 11111 

• ve 1 or 
a!YJ, S@lril Ç@YlrilD~ır~e ~aırıı~sDeıraernını ©>OıQımOe t~lfil©Jntt 

eittD!Jı(OeırD m~şlhıYır lğ)Dır za~ota şteffncıan:a 
Cincer Rocersin annesi evleniyor. 

muş. Bu haber Amerikada, sonra Av
rupada bir bomba gibi patladı. Buna se
bep belki artistin annesinin orta yaşlı 
olmasr, evlenmiye birdenbire karar 
vermiş bulunmasıdır. 

Fakat, asıl sebep başkadrr: 
Misis Rocersin evlendiği adam bu

günlerde Amerikanın en meşhur sima. 
!arından, daha ooğrusu kahramanların
dan biridir: Amerikanın, haydutlan 
takip işi ile uğraşan gizli polis tc§kila-

tı şefi Huver. Bu isim bilhassa bugünler 
de dillerde ıdolaşmaktadır. Çünkü Huvcr 

son defa olarak, be} yaşındaki bir çocu 
ğu kaçıran ve öldüren haydudu bulrr.ak 

için bizzat çalışmış ve Franklin Mak 
Kol ismindeki haydudu çok geçmeden • 
yakalamıştır. 

Artistler her fırsattan istifadeyi bi
len ve meşhur olmak için böyle fırsatlar 
kollayan kimselerdir. Cincer Rocersin 
annesi de bunu kızından öğrenmiş ola. 
cak. Huverle evlenmeyi belki daha çok 
evvelden düşünüyorou veya bu, karar
laştırılmış bulunuyordu. Fakat, bunu 
ilan etmeyi, adamm isminin dillerde do
laştığı sıralarda muvafık bulmuş. 

Bugün Edgar Huver Amerikada 
berkesin biraz de endişe ile bahsettiği 
kiınscsdir. ~üpk»-. Arqer~ haydutla
nnın kendisinden intikam aln:ağa ka. 
ra verdik1erı söylenıyor. 

Edgar Huver, haydutlara kar§ı dai
ma en sıkı hareket etmiş bir adamdır. 
Amerikayı altUst eden ''gangster,. 
vak'alannda derhal işe girişir. Lind
bergin çocuğunu öldüren adamı bul
makta gösterdiği mahareti meşhurdur. 

Fakat, Huver hakkındaki tehditler 
de, r ... indberg vak'asından sonra başla. 
mıştır. Polis müdürü, gönderilen imza
sız mektuplarla tehdit edilmiştir. Bu 
mektuplarda Huverin istifa etmesi. ak
si takdirde öldürüleceği bildirilmiştir. 
Lakin, Huvr bu tehditlere aldırmamış, 
yalnız bunlan gönderenleri aragtırma
ya başlamıştır. 

Bu tahkikat neticesinde, tehdit mek. 
tupları gönderenlerden bazıları tutul-

rloodu cumtıur reisi 

Yeni Kanunuesasi si ile f ngiltere>deı 

tamamiyle ayrılan Irlanla da ilk cum
hur reisi olarak yetmiş sekiz yaşm.daki 
doktor Duflas Hayd seçildi. 

Doktor Duglas Hayd şair, tiyatro 
muharriri ve a•ctördür. Şimdiye kadar 
siyasetle hiç uğraşmış değildir. Fakat 
İrlanda halkı, kültürüne en bağlı bir 
adam olarak tanınan doktoru, cumhur 
reisı olarak sesmiştir. 

memleketin güzel san'at bünyesine ve 
1Jrı1111ııı .t iiııı•11rle 

Nizameddin NAZiF 

Sinema yıldızı Cinccr Roeerı ve annesi 

muş ve ağır cezalara çarpılmıştır. Ve 

bundan sonra, haydutlar Huveri tehdi 
de bir daha cesaret ejememişlerdi. 

Ancak bugün, küçük Cimmi Kaşın 

katilini bulan Huvere karşı haydutlar 
tekrar diş bilemiye başlamışlar ve teh
dit mektµplan göndermişlerdir. 

Fakat Huvr gene korkmuyor ve 

haydutlara açıktan açığa meydan oku
ıor. 

işte, Cincer Rocersin annesi böyle 
bir "kahramanla,, evlenmek üzeredir. 

Lakin, bu haber herkesten fazla Cin. 
cer Rocersi hayrette bırakmıştır. Çün
kü artist de annesinin evlenceğini her
kes gibi bugün haber almıştır. 
Bulunduğu bir beyanatta Cincer 

Rocers şöyle ıdiyor: 
- Ben anneme her şeyi söylerim .. 

Fakat o benden her şeyini saklar. Bu
nu da öyle yaptı ve bana daha evvel 
söylemedi •• 

Misis Cincer Rocers, kendisinin söy. 
lcdiğine göre, 38 yaşındadır. Fakat 
45 lik olduğu muhakkak. Çünkü iki ke
re evlenip h-:>şanmışttr. Mister Huver, 
kadının üçüncü kocasr olacaktır. Hatta 
Amerikada, kadının bu üçüncü <iefa ev
lenmesi münasebetiyle §Öyle bir darbı 
mesel tekrar ediyorlar: 
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfler de 

yer, 
Fakat iki kere yanan, neye bir daha 

teerübe eder?. 

K m fırtınas· 

boğJJlan ~ oeu 
Fransada, Güyankur şehrinde, doktor 

Simkof ismınde aslen Rus bir doktorun 
iki oğlu, bundan :iç ay kadar evvel, orta
dan kaybolmuştu. 

Biri on dokut, diğeri on yaşında olan 
iki çocuk, kasabanın kumluk denilen ci .. 
varında oynallklk üzere çıkmışlardır. Ç,O. 
cuklar buraya bisikletlerile gidiyorlar .• 
Kendılerini son olarak oradan bir kadın, 
akşam üstü görüyor. 

Fakat çocuklar gece eve dönmüyorlar. 
Ertesi sabah polis tahkikata başlıyor. 

tık ihtimal, çocukların, rüzgarla savru. 
lan kumların arasında kalıp boğulması
dır. Çünkü, orada ekseriya kum fırtına!.=I 
gönllmektedir. Hortum ~eklinde yükse
len kumlar; ne bulursa alıp götürür .. 

Kumluk aranıyor. Çocukların bisikl ... t. 
leri ve boyun atkıları bir tarafta bulunu. 
yor. Fakat kendileri ortada yok. 

O zaman, çocukların kaçrrıldığı şüphe
si uyanıyor. Bunun da, babalanmn siya
si dü~manlan tarafından yapıldığı zan_ 
nediliyor. 

Fakat, tahkikat bu noktada da bir ne. 

tice vermiyor. 
Aradan aylar geçiyor. Olmüş oldukla

rına şüphe yokca da doktor Simkof ço. 
cuklannı aramakta devam etmektedir. 
Kumluk hcrgün adamları tarafından ka. 
nştmlıyor. Fakat çocuklardan bir eser 
yok .. 

Nihayet. bir falcı, çocukların Buvye 
denilen mahalde kumlar arasında kaldı. 
ğını söylüyor. Burası, asıl aranan yerden 
oldukça uzaktadır. Fakat doktor Simkof 
burada da bir araştırma yaptırryor. 

Kendisi de bu ara~tırmalarda bulunan 
-l">ktor Simkof birdenbire bir çığlık ata
ak bayılıyor: 

- Çocu~ burada! 
Hakikaten. kumların arasından iki a

yak çıkmıştır ve doktor, bunlardan o~lu. 
nun oracia ölü olarak bulunduğunu anla. 
mıştır. 

Ceset çıkarılıyor. Bu. büyük çocuk
tur. Kardeşinin de cesedi biraz ötede bu. 
lunuyor. 

Muayene neticesinde. ilk y~pılan tah
min gibi, çocukların kum hortumuna ya. 
kalanarak boğuldukları anlaşılıyor. 
Falcı kadının çocukların yerini kati

yeUe tayin etmesi de herkesi hayrette 

Dr. Sinlıof çocuğunun cesedi bulımduğu 
sırada ... 

bırakmıştır. Fakat bunun bir tesadüf ol. 
ma~ı da kabildir. 

Amerikalı 
Haydut kralı 
Esrar kaçakçıhğında 
onun da parmağı var! 

Bütün dünyada kolu olan büyfik bir 
esrar kaçakçı şebekesinin meydana çıka
rıldığını haber vermiştik. 
Kaçakçılar hakkrndaki tahkikat her 

memlekette ilerlemekte ve Londra, Paris, 
Nevyork polisi ~~TI ayn çalışmaktadır. 
Bugün, Amerikan polisinin de mühim 
bir ipucu meydana çıkardığı ve şebeke
nin Amerikadaki şubesinın izi üzerinde 
bulunduğu bildiriliyor. 

Ncvyorktn tutulan kaçakçı Amcrikada 
''Gangsterler kralı .. ismi ile maruf hay
dut Cek Dayamond'dur. Haydut kralı. 
mn kaçakçılarla clbirliği ettiği ve onlar
la beraber çalıştığı anlaşılmıştır. 
Di~er taraftan, Mısır polisi de kaçak

çıları sıkı bir takibatla aramaktadır. 

ÇünkU lskenderiye ve Mısır, esrar ka-
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CU M HU Hl\' ~'l' 

Bulgaristan ve tavuk 
F. G. "iktisadi hareketler,, sütunun. 
da ya:ıuor: 

Yakın komşumuz BuJsarlstanın, l'eni bir 
posto. pulu çıkardığını Dulgaristandan pos 
tn ile selen gazetelerin üstlerindeki bond. 
!ardan anlıyoruz. Meselenin blı.l ilgilen. 
diren tarafı komşumuzun yeni bir pul çı_ 
karması de/;IJ, bu puJJarın taşıdığı busu. 
slyel ve deltılct ettiği mnnndır. Elll snn. 
timlik olan bu pulların üzerinde biri lıc • 
yaz, biri siyah tn\·uk var, Yanlarında da 
beş yumurta duruyor. 

ltirnf etmek ıazımdır ki tavuk \"e yu~ 
niurl:ıcılık gibi gelirlerini doğrudan do/;.. 
ruya köylüye bır:ıknn bir işi milli bir 
mesele hass:ısiyetile takip eden Bulgari -
tnn şu cnzlp buluşile de Bulgar tn,·ukçuluk 
,.e yumurlacılıllı için çok mithirn bir pro. 
pnganda vasılnsı elde etmiştir. 'Bulgarlst:ı. 
nın Hl37 senesinde bir yıl c'·velkindcn 
yüzde on fazla olarnk 445.000 ynrıın snn. 
dık yumurta ihraç edebilmesi, elbetıcki 

bu gnyrelin netice ve mükllfotıdır. Şu mik
tar takriben bizim parnmızla, sekiz mil. 
l'On lirnyn ynkın bir gelir temin eder ki 
küçücük Bulgaristan için hiç de nz de. 
~ildir. Uunn geçen sene, bizim yumurta 
ibr calımızın 695 bin liralık olduğunu da 
ilAve edersek vnziyrtln dalın iyi mukore
sesinc lmklln vcnnlş oluruz. 

Bu sene ~'Umurla ihracatımızda görülen 
canlnnmııyı burada memnuni)·etlc kaydet. 
mek isteriz. 1931 senesinde 10.3 milyon 
liralığa :vilkselmiş olan ~'Umurla ihrncntı. 
mız hiçbir zaman unutulmamalıdır. 

KURUN' da 

Evlenme çağı 

A SIM US, evlenme yaşı hakkında yeni 
hadler lrnyan l•anun lıfylhusından 

bahsederek bazı ilir.a:lara cevap teşkil c. 
debile.cck şu satırları yazıyor: 

l\ledcnl kanun esasen evlenme yaşını 
erkek için on sekiz, kız için on yedi oln. 
rak tesbit elmışti. Yeni tadilnllan sonra 
eskisine nisbetle erkekler bir yıl, kız.lor 

iki yıl daha evYcl evlenme ehliyetini almış 
oluyorlar. Evlenme yaşı ayni zamanda er
kek \'C kız için rüşt çağına girmek demek 
oldul:undnn e\n,•elce kanunda yapılan bu 
tndllatton islifı>dc eden geneler de rüşt 
çağını da o nlsbetıo erken Jdrlık etmiş 

bulunurlar. 
Evlenme yaşının bu suretle birer, ikişer 

sene kısaltılması bilhassa köyliiler için c_ 
hemmlyellldir. Köy){} tocukları bayata 
karışmak için şehirliler gibi yirmi, yimıi 
hcş, haltA otuz yaşını bekliyemezler; onlar 
daha on iki, on ile yaşında iken çiftçi ha. 
yntı içinde kendilerine bir me\·ki edinir
ler. Onun için on beş yaşına girmiş köy. 
lü kız ile on yedi ynşındn bir erke~in ev
lenmesinde hiçbir fevkaladelik yoktur. 
Bilakis bu tarzda bir evlenme köylüler i. 
cin en hıbll bir hıf')·at hfıdlscsidir. 

Şehirlere gelince, on sekiz yaşında evle
neıı erkek ile on yedide c\·lenen l;ızlar bi
le şimdiye kndcr istisna tcşlsil edivorlardı. 
Onun için evlenme yaşının on yedi ve on 
beşe inmiş olması şehirlerin içtimnl bo~·a
hııda büyük bir de!llşikllk yapacak de~il. 
dir. Şehirlerde senelerin hııynllarını ken
di bnşlarınn kazanarak mun:n·en bir refıılı 
.seviye~ine gelmedikçe evlenme islcrneme
lcrl köylere nlsbelle evlenme sayısını azal 
tıyor. ,, 

TAN -
Çocuk mahkemeleri 

M. ZEKER/}"A ua:ıuor: 

"Son gelen Bulgar gazetelerinde okudu. 
(tumuza göre Bulgaristan dahi çocuk mah
kemeleri tesisine karar vermiştir. :au 
mahkemeler, sokoklnra dfişen klmsesı:ı:, 
serseri çocuklarla, küçük mücrimlcrle, fe
na yola diışmüş himayesiz dejenerclcrl0 

meşgul olncnk ve memlekete binlerce ,o_ 
cuk knzandıracaktır. 

Dulgoristan do bu işi yaptıktan sonrBı 
arlık bizim de bu işte gccikmememlz ıo. 
zumu daha lıariz hir surette kendini gı;s .. 
terir. 

Sokoklnrımız serseri küÇük miıcriınlcr
le doludur. Ve bunlnrın çof:u lc\'kifhnıtC 
\'C hnpishnnccle ders nlmış küçük dejene
relerclir. Dunlorı lfı hnşlnngıçtn ellerinden 
tutup kurtarmak çocuk mahkemelerine "~ 
bu mnhkemclcre bo~Jı ohırok kurulaca 
olun müessc~clcre düşen nzHedir. B~ 
mahkemeler, bilhassa kazaen kendi cııcrı. 
ne düşenleri bütün bütün sukuttan kurıo .. 
rncnklnrdır. i 

Yoksa belediyece te!'>ls edilen Jdmsesb~ 
ler yurdu, bunların ancak pek küçük 
kıc;mını kıırtnrnbilir. h 

lşl esasından halletmek için çocuk ~o 
kemelerinl biran en·el kurnıok gerek! r ... 

====================::::::::-=:;:::::::; 
,...,ı..çılnrınm merkezi halindedir. Bilhtı50• ~ · atı sa c!'lrkla rrarp arac:ındaki nakit) , s-- b ·ma 
ge.çiş noktası olan t skenderiycde daı 
afyon kaçakçılanna tesadüf edilir. çın .. 

daıma 
den J\ vrupaya kaçmlan af yonlar, 

buradan geçınektcdir. 
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:x.a11ata daie ..................... 
insaf mesele ;i 
E LlMDE bir şiir kitabı vardı: 

biribirini kovahyan yüzlerce 
tadsrz. ahenksiz, belki de manasız 

mısralar. lnsana okuma arzusu ver
miyor: onu kapatıp gezmeye gitmek, 
bir arkadrujla iki çift lakırdı etmek. 
hatta uyumak daha iyi... Ben bir ar
kadaşla konuşmayı tercih ettim: bıt. 

tabi o manzumelerden de bahsettim. 

nekadar çekilmez şeyle.r ol.d~ğu~~ se:>Y. '! 
!edim. Arkadaşım benım gıbı degıldı~: l I 
şu "insaflı,, denen adamlardandır; hıç / H 
bir §8.iri, sanatkan öyle toptan kötii-
lemek istemez. Her gördüğü kitab i- ~iiiiiii.;;ii;;;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:.J 
çin: "mademki bir çalışma mahsulü. • "ransız şark u1 au~u komutaııı u . ., ('f'al Ilulzingcr'in ba.f1.."Cln7ığı a1tında. 
dür, bunun da iyi taraflarını aramalı, ki askeri heyetle, Hataya ait erktinılı aruiyc aıılct§malarıııı mü.:a~e'.e ~e-
bilhassa onlar üzerinde durmalı. İçin· cek askeri heyetimizin 1ıarcloot ettiğiHi yazmı§tık. Genel kurm.ay ıktncı re-
de hiçbir iyi şey bulamasak bile güzel- isi orgenera Asım GündüzUn ba§Tcanlığında hariciye vekaleti birinci dair~ 
liğin, kıymetin bir vaad'ini olsun se. reisi Cevad Açıkalın, genel kurmay harekat şubesi mii.diirii Albay Feyzı 
zebiliriz. Onu meydana çıkarıp sanat- Mengüç ve yUzba~ı Nureddin Alpkartn'Ulaıı müteşekkil heyetimiz, Ankxıra 
karı teşvik etmeliyiz,, der. Hasılı me· istasyonunda kararetl,e uğurlanm11tır. 
lek gibi bir adamdır. 

* Başbakan Cal<il Bayar tara/ınaatt on iki sene evvel itnkaraaa 'kurulan · 
tenis kordımuıı yıldöııiim:ü mera.<ıimlc kutlulaıırııı~tır. Bu teni.! kord~, Ce. 
Uil Bayar 1 ş bankası 1lmum müdiirü lmlwıduğıt sıralarda memurlar içjn 
kurulmuştu. 

Ewclki gün, yı.1.dönümü miinasebetiyl,e iş Bankası ·ı-e lktısat -uekdleti tenis 
ekipleri arosuıda bir müsabaka yapıl rnı.ştır. 

O manzumeleri de mlidaf aaya kal
kı§tı: "hele dikkatle oku, dedi, içle. 
rinde güzel mısralar bulmak kabil. 
Ben okudum ve onları buldum.,, Sekiz 
on tane zararsız, hatta güzel mısra 

bulacağım diye birkaç yliz satıra na
sıl tahammül edilebilir? arkadaşıma, 
sabrına hayran olmakla beraber ken
disi gibi hareketin benim için kabil 
olamıyacağmı söylemek istedim; ba
na: ''Eğer maksud eserse mt$Ta .• ı 
berceste kafidir,, sözünü hatırlattı. 

(~$~1E~IH.:.__I ii l_lt I_[) lE_v_E _IMl_IE _M_IL_ IE l~_IE_lr_l l_E J .... , .......................... . 
Zaf er kupası 

Evet, maksud eserse belki bir tek 
güzel mısra da kafidir ama tek başına 
olmak eartiyle, öyle bir yığın tadsız, 

ahenksiz sözler arasında bulunur8a 
hayır. Yeni bir Fransız §airi çıkmış, 
adı pek aklımda kalmıyor, tek mısra
lı manzumeler yazıyormuş. Birkaç ta

nesini ben de gördüm. O adamın· ama 
Yalnız onun ve onun gibi çalışanla • 
rın • : "Eğer maksud eserse ... ,. mısra

ını ileri sürmeye hakları vardır; yok· 
sa mısra _ ı berceste, güzel olmıyan 

bir kJ. 'anın, hatta bir b~in içindey· 
se kıymetini kaybeder. Çünkü sanat 
eserinde güzellik parça'larda değil, da
hna bütün'de aranmalıdır. 

Hem bu nevi "insaf,, dan da artık 
\•azgeçmeliyiz; çalışmalarına ·rağmen 
iyi bir §eye varamıyan şairlere, mu-

harrirlere acısak bile bu merhameti i. 
Çirnizde saklamalıyız ve onun muvaf
fak olamadığını kendisine de, herkese 
de söylemeliyiz. Aksine hakkımız 
l'<>ktur, çünkü değersiz eserlerin met
hedilmesi daima kıymetlilerin zararı
na olur, onların tanınmasını, zevkle o. 
kunınasmı güçleştirir. O "insaf,, deni
len şey, gerçekten güzel, gerçekten iyi 
01an şeylere karşı insafsızlığın ta ken
disidir.• 

Bizde edebi eserler hakkında hüküm 
Vetıneye kalkanlann çoğu, mektep ho
~ası zihniyetiyle hareket ediyorlar; 

Oca, talebenin gayretini, yaşını, sını. 
fını gözönünde tutar ve bunun için 
bazcm, öyle pek iyi olmıyan bir \-azife
~e de sırf çocuğu teşvik maksadiyle, 

~ce bir numara verir. Biule münek-
Idler de, kendilerini büyük gördük

ler· · . ı ıçin, talebe karşısında hocanın va. 
tıyetini takınıyorlar. ''Maşallah! afe-

~n !,, gibi sözleri var. Kendilerini, oku
Ukları eserin muharririnden üstün 

tö 
?'tneseler, onunla bir tutsalar, o za. 

blaıı böyle garib hükilmlere düşmiye. 
~ekler, iyi bulduklarına iyi, kötli bul
Uklarına da kötU diyebilecekler. 

Nurullah ATAÇ 

~---~~~~~~~ 

Yeni denizaltı 
gemUer~miz 

&~a~yada yapılmakta olan denizaltı 
efe •1l~ımizden ilki temmuzun on beşin
ctk ikıncisi 15 ağustosta tienize indirile. 
l-'a ve ilk deniz tecriibeleri bir sene sonra 

ı>ıla<:aktır. 
cieı;aıitte inşa edilmekte olan diğer iki 
'llisa Iıaltı gemilerimiz, biri şubatta diğeri 
\ot d?da, gelecek sene denize indirilecek 
~ k~sımlan ikmal edildikten sonra 't.L ftine daha bir sene sonra başla. 
<len· "lrf, Bu suretle, iki sene sonra dör\ 

'lllıs1~tı gemimiz sularımızda vazife at. j 
Ulunacaktı,r. 

Umumi tatiller 
kanunu tadil edildi 

19 Mayıs günü de ulusal 
bayramlar arasına ahndı 

Ankara, 13 (A.A. > - B. M. Meclisi 
bugün Raf et Canıtezin başkanlığında 
toplanarak İnhisarlar umum müdür • 
lüğUnün 934 yılı ve tütün, tuz ve müs. 
kirat inhisarı idarelerinin 933 yılına 
ait hesabı katilcrine ait mazbataları 

tasvip etmiş ve askeri memurlar hak. 
kında kanuna bir madde ilavesine, or. 
du ve zabitan heyetine mahsus terfi 
kanununun bazı maddclerininin değiş· 
tirilmesine ait kanunları da ikinci mü
zakerelerini yapa!:'.ak kabul etmiştir. 

Orman kanununa ek kanun llylha
smın mUzakeresinde muhtelif hatip • 
ler söz olarak kanunun birçok güçlük. 
leri bertaraf ettiği gibi orman sanayi. 
inin inkişafına da geniş bir mikyasta 
yardım edeceğini işaret eylemişler ve 
bazı temennilerde bulunmuşlardır. 

Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu da ver
diği cevapta Meclisin tasvibine arzc -
dilmiş olan kanun layihasının gerek 
memleketin mahrukat ihtiyacı ve ge
rek sureti umumiyede kereste ve di· 
ğer ihtiyaçları bakımından temin et. 
mekte olduğunu menfaati ifade ve ka. 

Bekçiler maaşa 
bağlanacak 

Bekçilerin maaşa bağlanması uzun za
rnandanberi belediye tarafından dü§ü. 
nülmekte ve mesele tetkik edilmekteydi. 
Bu hususta kati karar verilmek üzeredir. 
İstanbul bekçilerine ayda 30-35 lira 

arasında bir ücret verilmesi takarrür et
mi§ gibidir. Bu ücret belediye vergi ve 
resimleri meyanında mükelleflerden talı. 

sil edilecek, bekçiler belediye veznelerin.. 
den, tıpkı memurlar gibi ücretlerini her 
ayın birinci günü muntazaman alacak. 
!ardır. 

nunun istihdaf ettiği başlıca üç mak. 
sadı işaret eyliyerek demi§tir ki: 

"-Orman kanununun ihtiva ettiği ana 
fikirleri haleldar etmeksizin bugün 
daha ileri gitmeye imkan görünmedi.,. 1 
Bu mUzakereleri müteakip layiha bazı 
tadillerle tasvib edilmiştir. 

Meclisin bugünkü toplantısında 

mahrukat kanun layihasile orman u. 
mum müdUrlüğü teşkilatı hakkındaki 

kanun layihası yüksek mühendis ve 
teknik okulları mezunlanrun mecburi 

hizmetlerine, Ziraat Vekl!eti va;ıre ve ı 
teşkilatı hakkındaki kanunlar ulusal 
bayram ve genel tatiller hakkındaki 

kanuna bir fıkra ve bir madde ilave. 
sine ait layiha da müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Bu sonuncusu ile gençlik ve spor 
bayramı gUnli olan 19 Mayıs günü u
lusal bayramlar arasına alınmakta • 
dır. 

llave edilen madde hükmüne göre 
de, ''Kanunda tayin edilen genel tatil 
günlerinin sonu Cuma gününe te-

sadlü ettiği takdirde müteakip Cu • 
martesi bütün gün tatil yapılır.,. 

B. M. Meclisi Çarşamba günü top. 
!anacaktır. 

Val_i 
yarın Atinaya 

gidiyor 
lstanbul vali ve belediye reisi Muhid

din Üstündağ, yarın Atinaya gitmek ü. 
zere şehrimizden hareket edecektir. 

Göçmenler 
Nakliyat yakında 

başlıyor 
Bu yıl ancak 8 - 10 bin 

göçmen gelebi lecek 
Romanya ve Bulgaristandan hu se

ne anavatana göç edecek ırkda.şlan • 

mızın mayıs ayı içinde nakillerine baş 
lanacaktı. Halbuki iskan mmtakala -

rında yapılan hazırlıkların bitirileme. 
miş olması ve göçmen işleri için yeni 

bütçeden tahsisat alınması zarureti 
dolayısiyle nakil işi gecikmiştir. 

Ana yurda bir an evvel gelmek için 
memleketlerinde işlerini çoktan tasfi
ye etmiş olan ırkdaşlarmıızı müşkül 

bir vaziyette bırakmamak için nakli. 
yat işine bir an evvel başlanacaktır. 

938 bütçesinde iskA.n umum mü • 
dilrlilğUne istenilen tahsisat verildiği 
için isk8.n mmtakala.rmdaki faaliyet 
de arttırılmıştır. 

Bu sene Trakya ve Anadolu tara • 
f mdaki iskan mıntakalarmda yeniden 

Uç bin göçmen evi yapılmak üzere ter
tibat alındığı gibi, göç ve iskan işleri 
programı da hazırlanmıştır. Bu me -
yanda Köstence ve Varnadan göçmen. 

leri taşıyacak vapur kumpanyası ile 
yapılacak mukavele esasları da var· 
dır. Deniz ticaret müdürlüğü bu işe 

ait mUnakasayı yakında bitirecektir. 

938 yılında memleketimiz.e 20000 göç. 
menin nakli mukarrerdi. Nakil işinin 

bir buçuk ay geri kalması ve iskin 
mahallerinde kafi miktarda ev yapı • 
lamaması yüzilnden bu yıl ancak 8-
10 bin göçmen nakl.edilebilecektir. 
Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi, 

bu ay içinde Romanya.dan gelerek An. 
karaya gidecek ve hUkUmetle Roman
yadan yapılacak göçmen nakliyatı 
hakkında göril§ecektir. 

Polis Koleci 
açılacak 

Bunun için vilfiyetçe, bekçi kadroları, 
ve bekçi ücretleri ile halktan bekçi ücreti 
olarak toplanan paraların miktarı kaza
lardan sorulmuştur. Alınacak ce\•aplar . 
dan sonra bir iki ay içinde bu iş de bir 
neticeye bağlanacaktır. 

Evvelce yazıldığı gibi valinin bu seya. 
hati Atina valisinin memleketimizi ziya. 
retini iade mahiyetinde olmak ve Atina
daki belediye işleri hakkında tetkikte 

bulunmak üzere kararlaştırılmıştı. lstan. 
bul valisi ile beraber Atinaya şehir mec. 

Meclise yeni bir 
kanun IAyl hası verildi 

Bekçiler hangi semtte olurlarsa olsun. 
lar ayni parayı alacaklardır. ücret işi 
halledildikten sonra bekçiler talim ve ter 
biye noktasından bir kursa tabi tutula. 
caklardır. Bu suretle bekçilik bir meslek 
haline getirilecektir. 

lisi reis vekili Necip Serdengeçti, daimi 
encümen azasından Selfuni izzet Sedes 
ile iktisat işleri müdürü Asım Süreyya 
da gidecektir. Heyet Atinada on beş gün 
kadar kalacaktır. 

Tont on a mca
non ln l ddetn 

Emniyet teşkilatı kanununun bazı 
madclerini değiştiren layiha meclise ve. 
rilmiş ve müzakere edilmek üzere ruzna. 
meye alınmıştır. 

Yeni kanunla emniyet te~ilatınm ihti. 
sas sınıfları fazlalaştmlacaktır. Bu arada 
polis enstitüsünden başka bir de Koleç 
açılacaktır. Layihaya polis mzıbatına 

dair bazı maddeler konulmuş ve kadrolar 
da lüzumlu değişiklik yapılmıştır. 

ve 
gümrük memuru 

Şanlı atlı subaylarımızın kazandıkları 
bir zafer kupasının İstanbul gümrüğün. 
den geçemediğini gazetelerde okudum. 
İnanmadım. Milli bir zafer armaganm. 
dan gümrük istiyen bir Türk memuru. 
nun bulunabileceğine benim genç cum. 
huriyetçi kafam inanamaz . 

Güreş ve binicilik Türkün iki milli spo. 
rudur. Bütün dünyada yüzümüzü ağar~ 
tanlar da pehlivanlarnnızla atlı subayla. 
rnnızdır. Mesela şu anda elime aldığll11 
küçücük bir darbımesel kitabmda (at) a 

dair bir göz atışta 50 darbımesel okur
sam, şanlı atlı subaylarımızın bir zaf eı 
kupasının gümrükte durduğuna asla ina. 
namam! 

1 - At alan Üsküdan geçti, alamı. 
yan çukurunu kazdı. 

2 - At ölür meydan kalır, yiğit ölüı 

§an kalır. """ 
3 - At başı beraber 
4 - At bwunur meycfiın bulunmaz. 

meydan bulunur, at bulwunaz. 
5 - At binenin, kılıç kuşananın. 

köprü geçenin. 
6 - At çalındıktan sonra ahın kapa. 
7 - At tepi§ir, katır tepişir, ara yerde 

eşek ölür. 
8 - Attan inip eşeğe binmek. 
9 - Attan düşen gene atlanır. 

10 - Attan düşene tımar, deveden 
düşene mezar. 

11 - At sahibine göre eşer. 
12 - At ile torbayı çekiştirme. 
13 - Ata dost gibi balanalr, dü~ 

gibi binmeli. 
14 - Ata bakma, tona bakma, içindeki 

cana bak. 
15 - At sineği gibi kuyruk altından 

geçinir. 
16 - At tırnaktan, insan kulaktan ka.. 

yar. 
17 - Atı zapteden gemdir. 
18 - At yerine eşek bağladı • 

• • • t 

Tekrar ediyorum ki, ben bu habere i· 
nanmryorum. Fakat doğru ise, bu güm. 
rük memurunun, nasıl bir karşılık, bir 
ceza göreceğini de doğrusu merak ediyo.. 

rum. Halkın kulağı ve dili olan gazete 
lerden, birinci havadis yazıldıktan sonra, 
onun neticesini de beklemek hakkımız.. 
dır! 

1 - Türk gümrüğünde rnilll bir zaferin 
karşısında yüreği çarmıyan bir insan 
vardır. Onun haddinin bildirilmesi rn. 
zımdır. lbrct olmak üzere teşhiri lazım. 
dır: 

2 - Yahud da Türk gfunrük memu. 
runu karikatürize ~ bu havadit yan
lıştır. Biz gümrük memurlarımızı ınemle. 
ket işinde hassas, dürüst biliriz. Yanlış.. 
lığın il~nı ıazımdır. 

Reşat Ekrem KOÇV 
TEŞEKKÜR: 

Dün akşam vapurda unuttuğum e\-Tak 

çantamı kısa bir zaman içinde buldurta. 
rak bana gönderen Devlet demiryollan 
Haydarpaşa nöbetçi işletme amiri ile 

Göztepe istasyon memurlanna burada 
teşekkürü bir borç biliyorum. 

Rr~nt Ekrrm K()ÇrJ 



iÇERDE: 
• Liselerde bitirme imtihanları bugün 

bitecek, olgunluk imtihanlarına da blrkoç 
ıQn 11onra haşlanacııktır. Milmcyylzlcr 
teshil edilmiştir. 

• Onlver ite rekt6rü dfin Anknradan gel 
mişUr. tlnlvcrslte kııdrosunda bu &ene yo. 
ınlaeak mQhlm bir deaişiklik yoktur. Yal. 
nız iki yeni profes6r davet edilmiştir. Do
centllk lmllhanları da 11 eyJCılde başlıya. 
caktır. 

• Balkan nntnntı ekonomi konseyi Türk 
komitesi relat Hasan Saka, muhacirler me. 
selesi hakkında Balkıın mfimesslllerlle gö. 
rfiştükten sonra dün Anknr:ıyn hareket et
miştir. 

• Kambiyo mildürü Salih, vckCıletten al. 
dıAı emir Q2erine dün Ankaraya gitmiştir. 
• • Alm:ın lise •.-e Ucnret okulu yann be. 

~inci yıldönümünü kutlulayacaktır. Bu mü 
Da5ebetlc mekteple merasim yapıl:ıcaktır. 

• Daimi &ersi binasının Tabimde ya_ 
pılm:ısından vazgeçilmiştir. l\lncka<la inşa. 
atı bilmemiş olan İtalyan sefaret binası. 
nın sııtın alınması ''e burasının sergi bi. 
nası haline konulması düşünülmektedir. 

• Şehir fcindekl asfalt yolların beşyüz 
bin liraya dün ihalesi yapılm1ştır. İnşa. 
ata temmuzda başlanacaktır. Bunlar anı. 
sında bulunan Yerebatan • Nuruosmnniye 
caddesi asfalta çenilmeden evvel, Yere. 
batan sarayı önündeki ada istimlak etli. 
lerek yıktırılacaktır. 

• Ynktfinr idaresi tarafından yaptınla. 
cak olan yeni Valide hanına yakında baş. 
lunııcoktır. Yenipastnne karşısında yapıla 
cnk olan binanın plAnı haıırlanmıştır. 

• Ortaokul mu3llimll~l icin ilk öAretmen 
ler arasında imtihan yarın yapılacaktır. 

Şehrimizdeki imtihanları verenler Anka. 
rada ayrıca bir sözlü imtihana girecekler.r. 
öir. 

• Yüksek muallim mektebinin taşınaca.. 
ğı Şehzadebaşındaki bina bitmiştir. Yeni 
ders senesi başında mektep buraya naklo. 
lunacaktır. 

• Akny vapurlarında, yilk ve yolcuların 
ayrı k:ıpılardan nakline bnşlonrnıştır. Bu. 
nun için, iskele dubaları genişleUlmiş, 
otomatik kapılar yapılmıştır. 

• Avrupa müsabakalarında büyük mu
Taffakh•ctler kazanan süvnrilerimiz için 
Fransndan 20 bin liraya yeni atlar alına. 
caktır. Son mfüobaknlar için gönderilen 
16 at bugiln Romanya ''nı>uru ile getirile. 
cektir. 

• lş kanununun hükilmlerlnden çıkan 
ihtiUifları halledecek :iş mahkemeleri im_ 
rulmnsı için İktisat ve Adliye vekaletleri a 
rasında temaslar yapılmaktadır.Her iş böl 
sesinde bir mnhkertıe kurulması düşünül. 
mektedir. 

• Cenaze nakli icin belediyenin teşkilit.. 
tı henfi:ı: lüzumu derecesinde tekmil edil
memiş olduğundan, ancak, istfyenlerin ce. 
na:ı:esl belediye tarafından knldınlacaktır. 
Teşkilat gelecek sene hazirana kadar ta. 
mamlanacak ve ond:ın sonra cen:ızcler 
mecburi olnrok belediye tnrnfındnn kaldı_ 
rılacaktır. 

•Adliye veldlletlndcn vilflyetlerc gönde. 
tflcn lıir tamimde, bir suo ihbarı takdirjnde 

"derhal müddeiumumUIAe blldlrilmesi lü. 
zumu ve ilk tnhktı\nt işinin adliyeye ait 
oldu~ işıırct edilmektedir. 

Taksim 
meydanı 

Genişletilme telne 
önUmUzdekl ay içinde 

başlanıyor 
lstimUlk için bir buçuk milyon 

lira ayrıldı 
Ta.ksim meydanının cumhuriyet bay 

rammdan evvel a~ılacn.ğmı ve bunun 
için Taksim kı§lıuıiyle ona ait bütün 
binaların i!timlliki icab ettiğini yaz • 
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DIŞARDA: 

• Yunnn başv kill Metaksns Pntrasn gel. 
mlş ve hnlkın büyük tezahilrlerl ile karşı. 
lanmıştır. Mllll gcncllk birlilU merkezin. 
de söylcdl~l nutukta, başnkll genclilıe 
durumundan ve mnneviyntından dolayı 
memnuniyet beyan etmiş ve seneliğin dl.. 
slplln ve vntnn aşkı hareketindeki vazife. 
sini tasrih eylemiştir. Metaksas ve kültilr 
hakanı JorJakopulos bir çok yeni mektep 
binalarının temel taşını koymuşlardır. 

•Amerika ayıın meclisi 1039 da buğday 
ekilecek shayı osgnrl 22 mllyon hektar o. 
lnrak teshil eden bir kanun lrtyihasını 
kabul etmiş ve bu Jiıyihayı mebusan mee
lisine göndermiştir. 'Mebusan meclisi bu 
asgariyi 28 milyon olarak kararlaştıran di 
ijer bir kanun lfıyihasını milzakcre etmek 
tedlr. 

• Hnmidiye mektep gemisi evvelki gün 
saat dörtte Jskenderiyeye vasıl olmuştur. 
Hamidlyc limana girerken topla selAmla. 
mış ve sııhil batııryo.ları tarııfından bu se. 
lam iade olunmuştur. Liman methalindc 
h:ılk motörlerle Hamtdiyeyl karşıhyarak 
snvertede toplanan kohromonlıınmız ile 
şanlı bayra~ımzt alL,şlıımı' ve ''Yaşasın 
Atatürk., diye balıırmıştır. 

• 1' temmuz 1924 de Yugoslavya ile t_ 
talya arasında nkdolunnn ticaret ve seysO. 
sefoin muahedesine zeyil olarak imzala.. 
nnn protokolun tasdiknamelerini dün 
Belgrndda baş\•cldl Stoyadlnovlç ile ltal. 
lan elcisi teati etmişlerdir. 

• Tirnnac'lnki Türkiye elçisi ile bayan 
Tugay dün nkşıım elçlllkle parlak bir 
resmi kabul yapmışlardır. Resmi kabule 
hükömet erkOnllc yüksek devlet memur. 
Jarı, ecnebi mfımesslller ,.c diğer bir çok 
zevat iştirak eylemiştir. 

• Pariste darphanede evvelki gün baş.. 
Jıy:ın grev nfhayctlenmiş ve normal su. 
rette yeniden cahşmaAa başlanmıştır. 

• Romanya iş nazırı, resmi bir Taıife f. 
le Bcrlin YO Hamburga silmiştir. 

dladisetec, µfdctec 
Niçin sanatkarın 

ille ecnebisi? 
Yazan·: Nlzametlin Nnzif 

_... Baştarafı 2 incide 
artist kadromuza büyük itimatıızlıktır. 

· Gilzcl aan'at •eviyemizin mevcut ve 
mücerrep hakikatleri ne böyle bir id
diaya, ne böyle bir itimatsızlığa cevaz 

verebilir. 
Cam iglemek bizim san'atimi.zdlr. 

Hatti bizim bir güzel un'at an'anemiz
dir. Bu, aan'at dtlnyaamın tasdik et
tiği bUyUk hakikati, mimar Deb'in zev. 
ld, bilgisi ve takdiri nakzedebilir mi? 

Bir bolUn zeminini beyaz ve renkli 
mermerlerle döşemek için müt~hassıs 

getirtilir ıni? Getlrilmeıl ıdü§ünülebilir 
mi? Mermer dÖ§emek, tezyini ıan•atın 

alfabesidir. San'atkirlanmmn bu e
mekleme dereeeaindc bile muvaffakt
yetli eser vermiye<:ekleri nasıl iddia e

dilebiliyor? • 
Hele şu, ''holün umumi vaziyetine 

uygun mobilyc ve gişeler., maddesi in. 
sanı pek gUldürüyor. Büyük Millet 
Meclisinde reislik kürsüsü, Türk ha
tıöine ve Türk hakimine dekor yapabi
liyoruz. Yolcu kışlanna uygun gişe ya. , 
pabileceğfmizden 1üphe '!diliyor?. 

İstikballere mahsus Hlona, aradığı. 
mız Türk karakterini biz veremezsek 
kim verebilir? Parisli artistin yapacağı 
ıey, bir Piyer Loti odası dö§ctnekten 
başka ne olabilir?. 

Türk karakteri olan lbir ulonun dö
şenmesi için bizim dııarıaan san'at yar
dunı araınamız pek garip olur. :Bir 
şeye yanmam. Bu memlekette san'at
klir yoktur demezler. Evini dö§emesini 
bilen, zevki 'Ve içtima! terbiyesi yerin. 
de iki tane kadm da yok !derler. Buna 
yanarım. 

Nizameddin NAZiF 

Bostanlar sık sık 
kontrol edilecek 

İstanbul içindeki bostanların sıkı bir 
kontrolden geçirilmesi kararlaşmıştır. 

Çünkü buralarda yetişen meyve ve sebze 
lerin gerek sulanma şeraiti, gerekse biri 
ken çöp ve su birikintilerinin tifo, sıtma 
gibi hastalıklara sebebiyet verebileceği 

anlaşılmıştır. 

Şehrin sıhhatini kontrol ve sari hasta
lıklarla mücadele için program dahilin
de başlıyan mesai içinde şehir dahilinde
ki bostan ve bahçelerin kontrol işi bulun. 
maktadır. Bu itibarla belediye ile sıhhat 
müdıirlOğü bu kontrol i~inde elbirliği 

yapmışlardır. 

Bu işle meşgul olanlardan bir kısmı 

bostanların tamamen şehir haricine mık
ledilmesi fikrinde bulunmu~lardır. Bu 
fikir üzerinde tetkikler devam etmekle 
beraber bütün bostanların şehir hudutla. 

rı haricine nakli şimdilik imkan haricin
de görülmektedir. Çilnkü bu takdirde 
bu bostanların istimlaki 1§.zmıdır. Ayrıca 
bu bostanların kapatılması şehirde bir 
sebze ve meyve buhranı doğurabilecek 
ve fiyatların yükselmesini intaç eyliye. 

cektir. Aynca, şehir dışında yeni bos
tanlar tesisi için de zaman lflzımdır. 

Bu scbeblerden dolayı, şimdilik bostan 
ve bahçeler sıkı bir surette mürakabc edi
lecek, bostan kuyÜları sık sık dezenf ek. 

te edilecek, sebzelerin pis sularla sulan. 
masının önüne geçilecektir. Aynca bahçe 
ve bostan sahiplerinin buralarım temiz 

tutmaları, sivrisinek ve mikroplan örten 
su depo ve havuzlarını sık sık temizleme

leri, bostanlardaki çöplükleri kaldmna. 
lan için kendilerine tebligat yaptlmıstır. 

Japonyada Çin işle 
nezareti kuruluyor 
Sarınehir cıvarında hare ,, at 

feyezan yüzünden durdu 

• 
1 

Tokyo, 14 (A.A.), - lyi malfunat at 
makta olan mahafile göre, ordu, yakında 

ihdas edilecek olan Çin işleri nezaretinin 
prens Konoyenin riyaseti altında "olması 

m kabul etmiştir. Ancak ikinci reisliği 
general Ugaki deruhte edecektir. 
Cephelerde vaziyet 
Pekin, 13 (A.A.); - Japon menabiin

den gelen haberlere göre Japon ordusu. 

nun Şangşov üzerine ileri yürüyüşleri 
Sannehir bendlerinin Çinliler tarafından 

yıkılması ve bu yüzden dehşetli feyezan
lar olması yüzünden duıınuştur. 

Japonlar civar halkın yardımı ile bend 
leri tamire çalışıyorlar. 
Di~er taraftan Ankingi Japonların 

işgal ettikleri dün akşam resmen bildiril
miştir. 

Japonların reddedilen talebi 

• Belçika milli müdafaa nazın 1914 de 
Belçika topraklarına yapılan Alman teca.. 
vüzüniln hatırasını yAdetmek Qzere 4 o. 
ğustos günü sabnhle~in saat 9,0S to topcu 
nlaylnrı garnizonlıınmn bulundu§u bütün 
eyalet merkezlerinde 21 pare top atılması 
icin emir \ermiştir. 

• Amerika birleşik devletlerinin Londra 
bilyük elcisi Kenedi, çarşamba gOnü Va. 
şingtonn hareket edecektir. Sefir Ruzvelt 
için Avrupa vaziyeti hakkında bir rapor 
hazırlamaldadır. 

ispanyadaki italyan 
kuvvetleri faaliyette 

Şanghay, 13 (A.A.) - Hankov istika· 
metinde yapılacak askeri harekatı naza. 
n dikkate alan Japon deniz makamları 
11 haziranda lngiliz ve Amerikan deniz 
makamlarından kendilerine ait ganbot.. 
lann ''Yangtze tehlikeli mıntaka!5ı,,ndan 
geri çekilmesini istemiı;lerdir. 

Röyter ajansının muhabiri lngiliz ,.e 
Amerikan deniz makamlarının henilZ 
Japonlara cevap vermediklerini bildir.ı 

• lnglllz hava nazın, deniz tayyareleri 
ile İngiltere • Avustralya muntazarn hava 
seferlerine 2 temmu2da başlanncıığını blL 
dlrmeklcdir. 

• Amerlkada mebusan ve ayan 'demok
rat liderleri relslcumhurla yaptıkları bir 
müllikattan sonra parlamentonun 15 ha. 
zirandll tatil devresine sirece~inl bildir. 

Mosollnlnin manidar 
sözleri 

Roma, 13 (A.A.) - Murolini tahlifltti 
yapılan siyah gömleklilerin dört taburu
na hitaben demiştir ki: 

''-Taburlar, size soruyorum. Bir harp 
takdirinde sizin için imk~nsız bir §eY 

var mıdır? 
Taburların ''.hayır .. cevabı üzerine Mu 

solini §Unları söylemiştir: 
''- Bir gün sualime verdiğiniz bu ce. 

vabı size hatırlatacağını!., 
-0-.--

Norveçte kadın 
memurlar 

Oslo: 14 (A.A.) - Parlamento, devlet 
dairelerinde erkekler nisbetinde kadın 
memurlar kullanılması için hükfunete 
mezuniyet veren kanunu 48 reye karşı 60 
reyle kabul etmiştir. 

Burgos, 13 (A. A.) - Franko kuv. 
vetle.ri Kastellonun ilk evlerine gir • 
miştir. 

ltalyanlarm rolü 
Roma, 13 (A. A.) - İtalyan matbu

atı !Kastellonun Frankocular tarafın
dan i§galine büyük bir ehemmiyet ver
mekte ve bu muvaffakıyetli nihai za. 
f erc yol açacağı mütalensında bulun • 
maktadır. Franko kıtan' ı yanında 

harbeden ''İtalyan gönüllülerinin kah
ramanlığını ve kıymetin!,, tebarUz et
tirmekte, bunların albay Valinonun, 
sağ cenahında hareket ederek Hermo
seyi zaptetmi(l oldukla.rnu yUzlerce e. 
sir ve birçok mitralyöz ve tilf ek al • 
dıkla.rını ya.zmaktndı.r. Bu harekete 
gönüllü kıtaata mensub tayyare kuv
vetlerinin de yardım ettiğini ilave et-

mektedir. 1 
Bombardımanlar 

:Valensln, 13 (A.A..) - Bugün 

Franko tayyarolcri Sagoute şehrini 
ve limanını bombardıman etmişler
dir. Şehre ve Umana 200 kadar bom
ba dUşmil.ştUr. Hasar az ise de blrcok 

yaralı vardır. 

Biraz sonra lki tayyare filosu tek· 
rar Sngonte şehrini ve Kastellon yo
lunu ve mUtcakıben de Knstellon 
§ehrinin merkezini mitralyöz ate8ine 
tutmuştur. 30 kadar bomba Valles kö
yU civarına dilBtnil§se de hasar ve za. 
yiat yapmamıştır. 

AUkantc, 13 (A. A.) -Bu sabah sa 
at 10 Jle 12 arasında Majorkdan gelen 
dört denz tayyaresi üç defa şehri bom· 
hardıman etmek tctıebbil.sünde bulun
muşsa da her üçünde de cümhuriyet
çi avcı tayyareleri tarafından kaçma. 
ya mecbur edilmişlerdir. Fa.kat dör. 
düncU defa yapıkları taarruula §ehir 
üzerine bombalarmx atmaya muvaffak 
olmuşlardır. Altı kişi yaralanmı§tır. 

mektedir. Muhabir Japonların talebi rcd 
dedileceğini ve lngiliz ve Arne-ikan gan-.. _, -
bontlıı-ının yerlerinde kalacağını zannet. 
mektcdir. 
Protestolara cevaplar 
Hang.Kong 13 1(A.A.), - Japon koP

solosu, Japon tayyarelerinin Şamendeld 
imtiyazlı ecnebt mmtakalan üzerinden 
uçmalarını protesto eden İngiliz ve Fran
sız notalarına cevap venniştir. Bu cevabi 
notanın metni malfun de~ildir. 

Japon konsolosu, Lomgman üniversİ· 
tesinin bombardımanını protesto edetl 
Amerikan notasına da cevap venni§tJr. 
Mumaileyh, bu notasına telef olmuş olafl 
altı müstahdemin zh aı kar§ısındaki de
rin teessürünü izhar etmiş ve Japon taY" 
yarelerine bu gibi mü~eselerin hüviYD
tini göstermek için daha iyi görüneCtİ' 
işaretler konulması lüzumunu ileri silr• 
mü~tür. 

Her akşam •=-------•• 
TAKSiM Belediye BAHÇESiNDE 

mı§tık. Belediye bu istim.Ik f5ini istik-
raz edeceği bir buçuk milyon lirayla IP•••••••••••••ıl 
h&lledilecekUr. Taksim kı§lasınm a - BÜ y Ü K o ere 
lmması ve yıkılması işi önümüzdeki B k 
ay içinde kat'i karar nltma alınını§ eyaz par 
bulunacak ve derhal fiiliyata geçile -

ce~:,köyd•n Taksim• gid•••k yeni Her akşam 
bulvarın planları hükumetçe tasdi-k e. s A~ ~ 
•Jildiği için bu aylar içinde bu geniş . 
caddenin nçılması i§ine de başlanmış 1 
olacaktır. --<>- Saa~2~~ hu~s~S/\~obüs 

Traı, vapuru Taksime hareket ettirilmektedir. 

Haftada iki glin istirahat edecek İll----------• 
Trak vapuru Mudanya ve İstanbul 

SAHRA YILDIZI 
BEDRiYE AHMET 

BAGDAD RA~S KRALtÇESl 
NAZHAT Hamiyet 

SAZ HEYETi 
KF .. ~AN: NOBAR, CEVDET. PiYANO: ŞEFtK 

arasındaki f evkal&de artan nakliyat 
ihtiyacını yalnız başına karşılıyama. 

maktadır. 

daha ilave edilmiştir. Fen adamları KANUN: AHMET, tSMAIL BANÇO: ABDI, ŞEVKET. 
Trak vapurunun bu mütemadi sefer· KLARNET: ŞUKRO KEMENÇE: SOTJRI DARBUKA: H. TAHSiN 

Trak vapuru bazt sef erelrini 650 
yolcuyla yaptığı ve bir günde dört beş 
sefer yaptığı halde bu böyledir. Bu 
yüzden Mudanya.ya bir yedek posta. 

lerle yıpranacağını ileri sürdükleri f. t Okuyucular: AGY AZAR: CELAL, MUSTAFA ÇACLAR, y AHY A. 

çin haftada iki ~ istirahat edecek· \ BAYANLAR RADi : FE, AYDA, DORDANE, SAADET. NAZMlYE. 
tir. Telefon: 43776 .............. ~ ........................................ ,. 
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l\:Dç awuoD< bDır 

<;ece lYI ~ö if aıl}(ait 
lboyol)(Uauro var W 
Dünya tarihinin hiç unutulıruyan ta. 

raudnndan birisi de eski Isparta çocuk
larını terbiye etmek için kullanılan u. 
SUldür. Hepimiz biliriz ki Ispartalılar, 
ırklan bozulmasın diye hasta, zayıf ve 
maıru olarak doğan çocukları öldürür. 
lerdi. Fakat lspartada bu iş bu kadarla 
kalmış değildi. Ç.ocukluğun ilk senelerin. 
de vücutlan ileride normal insanlara 
benzemiyeceği anla5ılanlar da ortadan 
kaldırtlırdı. 

Bu haf ta içerisinde gelen Fransız ga
zetelerinde gayritabit iki çocu~a dair iki 
Yan okudum .. düşündüm: Bu Ç<>CUlrJar 
lspartada olsaydı acaba ne yaparlardı? 

Çocuklardan birisi Moris isminde üç 
Yaşında bir Fransızdır. Bu çocuk, Fran. 
sanın bütan vilnyetlerini, dünyanın bü.. 
tUn hükOmetlerini merkezlerile beraber, 
ezbere sayzyormuş. Bu çocuktan bahse
den gazete onun fotoğraf mı koymamış ... 
Fakat muharrir, çocuğun resmini gör
rnGş. Bu resmi bize anlatıyor: 

''Fotoğraf tabii bir çocuk resmine 
benziyor .. Bir başlı, iki elli vt iki a. 
yaklı bit çocuk .. Bu yaşta bir çocu. 
lım resmi çekilirktn yavruyu ya bir 
rocuk arabasına, yahut üç tektrlckli 
bir volospidc bindirirler. 

Morisin annesi yahut babası öyle 
yapmamış .. Çornk bir harita önünde 
ayakla duruyor. Elinde bir değnek.,. 

Annesi ve babası çocı.ıklarile föiinüne
bilirler. Fakat Fransız muharrir bu man. 
zara karşısında pek haklı olarak gurur 
du}ınuyor .. Onun fikri bamba~kadır: 

"Yaşlı adamların bile bilmediği çct. 
re/ il isimleri biribiri arkasına sıralı. 

ya11 bu çocuğıın iyi bir Fransız vatmı
daşı olamıyacağma şüphe yok .. Her 
yaşta çocuğun meşgul olacağı şeyler 

111uayycndir. Vç yaşındaki çocuğun 

lıak/;ı oyımcaklarilc oynamaktır. Ba. 
banın, gıırur duyacağım ve iiğfltıtct. 
ğim diye, oğlımutı mini mini dimağını 
balıalamaszna talıammiil rdilcmez .. 

''Zavallı Morisi kurtarmak için acn. 
ba Fransız adliyesi işe müdahale tt
miyecek mi? Çıinkü görünüşe göre za. 
vallı çocuk coğrafyadan soma tarihe 
geçecek .. Biitiln Fransa krallarının is. 
mini öğrenecek, sonra sıra Logaritme 
cctvrllerine gelecektir. J'cdi yaşına 

grlnıeden lisP mezıınu ... l'irmi j'aşın. 
da akademi azası, yani bir bunak .. 

"Fransada bir ma1ıker.ıc istiyorum. 
!Ju babanın elinden derhal çocuğ11 a
lacak ve zavallı yavruyu köpekler ve 
tavuklarile oynasın diye lıir çiftliğe 

Yerleştirecek bir mahkeme ... 
''Cel.i ](oğanın parasından istifade 

ettiler diye cf kôrı umumiye t•o adalet 
sanatkarın ebeveyninin aleyhinde ... 
Morisin ailesi için niçin ayni lıassa. 
siyct gösterilmiyor.,, 
İkinci çocuk Pedro isminde bir Meksi. 

kaııdır. üç aylık bir yavru olan Pedro. 
nun halinde ne annesinin, ne de babası
nın suçu var ... Tabiat yanılmış .. Yavru. 
nu.., dudaklan üzerine gür ve siyah bir 
b1Yık takmış, dünyaya öyle göndermiş .. 
Uç aylık çocuk, bir adam gibi yürüyor. 
ltıu5 .. Kimbilir, belki de bekar olduğu i. 
tin ı~tırap çekiyor! 

Bu yavru belki akrabalarnu memnun 
'tmiştir. İhtimal ki onlar çocuğu yer yer 
dolaştırmağı, ve bu suretle para kazan
ma~ düşünüyorlar. Bu hülyalar hakikat 
olabilir. Fakat bü}iidilkten sonra bu ço. 
CUk ne olacak? Onu düşünen olrna..'3 ge. 
tek .. ,, 

~Zavallı Pedro iki defa talisizdir. Bıy-
ın Inodası geçtiği bir asırda dünyaya 

&eldiği için. Fakat bana kalırsa Ped:-o. 
rı.torisden daha tatilidir. Ç.ünkü: Morisin 
norrnaı bir çocuk olması için yetim kal. 
llıasını temenni etmekten başka elden bir 
~Y gelmez. Fakat Pedronun arkadaşlan 
~ benzemesi için eline bir ustura wrmek 

~-1\1=-e-v_s_l_m_t_n_f_l_k_k_l r--
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e iectrcceklcri enlaşılmn'klndır. 

Gü ültü ile mücad le 
Belediye bu iş üzerinde gene titiz 

bir kontrol kurmalıdır 
Bu şehirde gü

rültü ile mUcade • 
le edildi mi? 

Edildiyse b u 
mücadeleyi gü -
rültünUn kazan • 
mış olduğunu ar- ,1 

tık kabul etmek 
lazımdır. Şc h r l 
§Öyle bir dinle. 
mek. gürUltünUn 
dehşetli savlet i 
karşısında bele • 
diyenin ne kahka
rl bir hezimete 
uğradığım anla
maya kafidir. 

Hani bizde de 
nakliyat gecele • 
yin yapılacakt ı ? 
Bundan vazgeç • 
tik. Şu gUrültüden 
kurtulalım kafi. 

• • • 
Gürfiltil, cemi

yetin mantarıdır. 
Birini kopa.rırsm, 

yerinde biri biter. 

Gizlemeye ıu. 

zum yok. Gürültü 
ile mücadele et -

lstaııbu1 şehrinin en nıühim gürU1fü menbalarmdtm biri olan bir yü1c ara
bas: yoldan geçerken ... 

Belediye, gü -
rültüyle mücade. 
leye karar verdi • 
ği gün bazı şeyler 
yapmadı değil. Fa 
kat o gün yaptığı 
şeylerle bu günün 
gürültüsü dinmez. 
Zira o günün gü • 

ğı dört nala iniyor. rültüsü başkaydı. Bugün başkadır. 
mek kararını verenler, bu kararı kat
iyyen tatbik edememişlerdir. Eskiden 
gilrUltü yalnız arasıra canımızı sıkı
yordu, şimdi biti kızdırıyor, sinirle • 
rimizl bozuyor. Hastalanıyoruz. Zira 
gliriiltU, bu seferki istilfısmda şidde
tini kat kat arttırmış bulunuyor. 

Pencereden baktım: Binaenaleyh yeni derde yeni 
tedbir gerek. Haksızlık etmeınis ol -
mak için şunu da. söylemeliyiz ki gü. 
rültü mücadelesinden elde edilen ilk 
neticeler bizi bir parça daha titizleş -
tirmiştir. Bir müddet kendimizi dinli
yebilmiş olmamız, gürliltlisüzlüğün ta. 
dmı almış bulunmamız bizi §mıart -
mıştır. Tahminimiz yanlış olsa da, ha. 
kikatte bugünkü gürültü eskisinin an
cak onda biri derecesinde bulunsa yi
ne eskisinden daha çok bizi yorduğu. 
nu söyliyebiliriz. ÇünkU gün geçtik
çe rahatımız için titizleşiyonız. 

"Böyle uyuz bir arabanın İstanbul 
şehri sokakJarmda dolaşmasına nasıl 
mUsaade ediliyor?,. dedim. 

Hani satıcılar sokak aralarında ba
ğırmıyaca.klardı? Hani geccyansm -
dan sabahın sekizine kadar hemşeri 

rahat rahat uyuyabilecekti? Ne olduy. 

sa otomobil kliıksonlarına oldu. Gü -
rültUyü bastırmaya gUcU yetmiyen be
lediye, her zaman olduğu gibi, sözil
nU ancak şoförlere geçirtebildi. Za . 
valhları o canım klaksonların rahatlı. 
ğmdan mahrum etti. Çapkın ve mo. 
dern tarafları kalmadı 5oförlerin. Nuh 
nebiden kalma "kome" lerle, Cemil 
paşa devrinin arabacJlarma döndü -
ler. 

Dilencilerin köşeba§larında otur -
malanna tahnmmUI edemiyen bir şe • 
hir, hcınşerllerinin üstlerini başları

nı düzeltmeyi hedef edinmiş bir şehir, 
müvezzilere, hamllara, bekçilere te -
miz elbise giydirmek titizliğini göste. 
ren bir şehir bu berbat, bu maskara a
rabaları sokaklarında nasıl dolaştıra • 
bilir. Uzağa gitmeğe hacet yok. Sof
yadnn ibret alalım (1). Bulgar "iktı
sad,, da pintilik derecesini bile israf 
saydığı için kendi memleketinde yapa. 

• • • 
Belediyenin bu satırlarımızı cevab. 

sız bırakmıyacağmı, gürültüyle mü -
cadeleye başlamakta gecikmiyeceğini 
umduğumuzu niçin inkar edelim? Be
lediyedekiler de insandır; onlar da bu 
§Chirlidir. onların da bizim gibi ve bi. 
zim kadar bu berbad halden muztarip 
olduklarını niçin kabul etmiyelim? 

Şakayı bir tarafa bırakalım. Giirül. 
tü artmıştır ve artmakta berdevam -
dır. Şu satırları yazarken sokağa ku. 
lak veriyorum: 

madığı motörlii vasıtalara fazla rağ -
bet etmemektedir. Sofyada gezmek ve 
ytik ta.şrmn.k için ku1Innılan vasıtala. 
rın yüzde doksanı bcygirlerdir. Fakat 
belediye Hlstiksiz tekerleği menetmiş
tir. Bütün yük arabaları lastiklidir. 
Ve boyasız nrab:ı. yoktur. Ensari BOLENT 

Faaacia! 
Pis, mendebur, mızmız, mıymıntı 

bir yük arabası vilayet konağı önlin
den ver etmiş kendini, etrafa bir Dec
cal gürültüsU yayarak. yokuştan aşa. 

Bizim belediye bamnllara yük ara • 
bası nümunesi yaptı. Bu mendebur 
garibeleri ortadan kaldırmak için ne
yi bekliyor? Yük arabaları için de bir 
nümune yapsa ya ... Bunu yapmak için 
yalvarm1mızr mı bekliyorlar? 

(1) lzmird.Ctı diyemiyorum. Zira o
rcukı, da • bilJıa.ssa ikinci Kord-Onda o
tııranlar • incir arabaları geçmeğe ba.J
Uulı mı ''lahavle ... ,, ~7.,,..,.,ıeyc ba§lar -
Zar. Yeni Ankara MSıZ? Altı yildan
beri gitmediğim için bilmiyorum. 

Pırelfl)SUjp) $SllFilD~ö a~aım 

J ORJ TO.MSON isminde bir adam kızım kırbaçla döğ. 
mek suçundan dolayı Nevyork polisi tarafından tev

kif edilerek mahkemeye verilmi:-tir. Mahkemede bu adam 
şunları söylemiştir: 

- Sa}'ln hakimler, evvela şurasını biliniz ki ben prensip 
sahibi bir adamnn. Bana göre akşamdan sonra genç bir ka. 
dmın yalnız başına sokağa çıkması affedilmez bir suçtur. 
Kızım bu husustaki ta,·siyelerime ehemmiyet vermemiştir. 
Geçen akşam geceyansından sonra geldi, ben de kendisini 
kamçıladrm. 

-Fakat kızınız 3·1 yaşında ve evlidir. Hatta 10 yaşında 
da bir oğlu var. Bunu unutuyor musunuz? 

- Hayır, fakat kocası kızımı bırakıp gitmiştir. Şimdi 

kızım e\•imde oturuyor. Aile reisi olmam sıfatile emirlerime 
itaat etmesi lazımdır. 

- Hakkınız da hapis karan vermek mecburiyetindeyim. 
- Bu sizin bileceğiniz bir iş. Ben kırk sene evli yaşa-

dım. Karım çok mesuttu. Fakat bu kırk sene içerisinde onu 
ancak altı defa kucakladım. Bir aile reisi nüfuzunu bu suret. 
le muhafaza eder. 

Bu ifade üzerine hakim, kızına sokağa çıkmak müsaa
desini vererek evlıidiyle uyu~asını teklif etmiştir. 

- Kızım hergün akşam ona kadar serbesttir. Cumarte
si ve pazar günleri de geceyarrsına kadar dışanda kalabilir. 
Kendisine vereceğim son miisaade budur. 

Genç kadın bu şartlan kabul ettiğinden hakim davanın 
sukutuna karar vermiştir. 

* MDırastaff'll kaDaırn ~aııra 

A RDEN civarında bir köy papazı 12,500 franklık bir 
miras bırakmış ve mirasın varisleri arasında taksimi

ne de arkadaşlarından birisini memur etmiştir. 
Bu adamcağız derhal işe koyulmuş, varisleri aramış bul

muş, icap eden veraset ilfunlanm yaptınnış. veraset vergisini 
tahakkuk ettirmiştir. Veraset vergisile, mahkeme ve noter 
masrafları tamam 12.451 frank ve on beş santim tutmuştur. 
Geri kalan 9 frank 35 santim de varisler arasında taksim e. 
dilmiştir. 

enonınımny~ırn (ğelhlnr 

A LMAN nebatat alimlerinden biri, baharın bütün gü
zelliğini kıymetten düşiirecek bir keşifte bulun

mu§!ur. Bu alim. baharın en güzel çiçeklerinden birisi olan 
inci çiçeklerinde epeyce bir miktarda. Asid pürsik denilen 
gayet şiddetli bir zehir bulunduğunu meydana çıkarmış
tır. Bin:ıenaleyh bu güzel nebatm sakını, yapraklarını ve 
çiçeklerini yemek, emmek ve çiğnemek tehlikelidir. Baş 
dönmeleri, kusmalar verir. Hatt§. ölüme dahi sebeb ola
bilir. 

Bu keşfin bir safhası daha var: inci çiçekleri !bütün 
gtizellik!erini Asid Prüsike b:ığlıdır. Eğer bu çiçek zehirli 
olmasaymış, hiçbir güzelliği olmıyacakmış. 

* vaoaıın maıknınaso ve 
d©>~ırtYıDu~ seıromlYI 

A MERİK.Aı~ polisinin son iki icadından sık sık bah
sedildi: yalan makinesi ve doğruluk serumu ... Ame. 

rikada bu iki aletin taraftarları ve aleyhtarları var. 
Eski bir meselenin tekrar meydana çıkışı, bu aletlerin 

taraft.ı.rlarınn hak kazandırır gibi oldu. 
1928 de, mektepten yeni çıkmış bir bahriye zabiti, oto

nıobiliııi satmak istediğine dair gazetelerde 'bir ilfuı ver
mişti. O vakit bır ihtiyar kadınla oğlu, arabayı almak ü. 
zere b.ıhriye zabitine mliracaat etmişlerdi ve bir tecrübe 
gezintisi yaparken, ana oğul bir olup, bir çekiçle vurarak 
zabiti 01diirmilşlerdi. Zavallının vücudunu parçalamışlar, 
bazı parçalarını yakmışlar, bazı aprçalarını da yol üz.eri. 
ne S<?rpmlşlerdi. 

KadırJa oğlu mahkemeye verilmişti. Fakat aleyhlerin
cie kat'r deliller bulunamayınca, o vakit yeni icad edilen 
yalan mekfneslııe mUracnat olunmuştu. Ancak makine 
suçluların koluna takılmadan ev·vel suçlular cinayeti itiraf 
etmişler, kadm sekiz sene, oğlu da müebbed hapse mah. 
kfun OL'lluştu. 0 vakit bu aletlere aleyhtar olanlar itiraz 
f'tmişler "kadınla oğlu makineyi görünce korktular ve 
korkudan yalan söylediler,, demişlerdi. 

Şimdi ihtiyar kadın mahkumiyetini bitirerek hapisha
rıPdcn çıkmış, kendisiyle konuşan gazetecilere suçlu oldu· 
ğunu itiraf etmiştir. 
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1.antefli 
Çamura 

~aırşo 

Zeytinqağı 
Ben, spor aktüalitelerin dikkatle ta

kip edenlerden deC'ilim. Bunun için 
olacak her halde AmerO:kan, lngiliz ve 
Fransız gazetelerinin spor ıütunlarmda 
beliren, yüzleri gözleri çamura bulan· 
mı§ bir takım bctbahtlnn yeni yeni 
ciirmeğc başladım. Evvela; 

"- Acep ne oluyor bu zavallılara? 
- diye düşündüm • Stromboli volkanı
nın gene gümbürdediğini, lavlar püs· 
kürdüğünü itittik ama, Londra, Nev
york ve Paris ringlerinin lav selleri al
tında kaldığını ıöyliyen olmadı. 

Fakat sonrsdan anladon, tabii: 

Meğer bctbahtlar güre§İyorlannı§ -· 
''Çcmurlu güreş,, adı verilen bir garibe, 
günden güne dal budak salan, yayılan 
bir moda halini nlmağa başlamı§mı§ .. 

Tesadüflere hükmeden kudretin, 
memleketimizi ve bizi bu iğrenç beli\. 
dan masun bulundurmasına dua edelim. 
Bırakalım, çamur kötü suratlann ebe
di nasibi olsun!. Ama güreşe çamur? 

Asla .• 

Bu hal, yiğitliğe çamur ıünneğe ve 
çamur sürülmesine tahammül etmeğe 
benziyor. insana öyle bir azap sunuyor. 

Bilmem, siz nasıl düşünürsünüz? A· 
ma ben, güre§~ yalnız basit veya muğ
lak bir spor gibi sevmekle kalmam. 
Ona ayni zamanda inanının. Güreı ba
na adalenin duası, bedenin ayini gibi 
gelir. 
Güreş üzerinde bizimle başba§n ko. 

nuıabilccck (*) tek başka millet tam
nm: 

Japonlar. 
Onlar gürcıi, bütün manevi tarafla

nndan sıyırmışlar bı: işi kanunlatlır • 
mışlar ve makineleştirmişler. Hasmının 
her hamlesini nasıl karşılayacağını ibi
len, güreşte galebenin tesadüfe bağlı 
tek tarnfını bırakmıyan Ciyocitsocu, 

asla bir kahraman değildir şüphesiz. Bu
nunla beraber, Japonlnrın bu sahada bir 
hayli zeka sarfettikleri ve işi sadece, 
''hasmı ne bahasına olursa olsun yen• 
mek,, gayesiyle ele eldıklan halde o 
çevik ve tirrct buluşlanndan hiç birin
de asla bayağdaşmadıklan ve adileı
medikleri nasıl inknr edilebilir?. 

Garp spor meydanlannda görülen 
bazı güreş §ckİllerinin korirunç vahşe· 
ti yanında bizim güreşimiz, bütün mü. 
cadelemizde erkekliğin asil, civanmert 
ve mert manasını daima gözönünde bu
lundunışumuzu izah eder. 

Gürcıimizin yayılmasına ne kadar 
dikkat ve gayret edersek kendimizi ve 
dünya milletlerini, mücadelede asil, 
civanmert ve mert olmağn o derece 
teşvik etmiş oluruz. Fütbolun manevi 
terbiye üzerindeki tesirinden bahseılen
ler bizim güre§te bulduğumuzu sandı
ğımız bu fazileti redde kalloımazlar sa
nırım. 

Ah §U propaganda bilmemezlik! Bu 
halimiz yalnız bize, kendimize değil, 
başkalanna da zararlı oluyor iıte •. Eğer 
biz bu güreşimizi olsun propağanda et. 
mesini bilseydik, Edremitin, Tirilyanın, 
Odemiı ve Bnyındınn o nefis, o kay
gan, o deriye en tatlı renk ve parlaklığı 
sunan zeytin ynğlan dunırl<en Ameri
kalı veya lnrriliz orcanizatör, bu pis 
çamurlan kova !kova salonlara tnşır 

mıydı? 

Gene ta~ırdı diyecclder bulunabilir. 
Fakat bu çamuru yüzde elli olsun a
zaltamaz mıydık? Yahut bu çamurlu 
güreşten evvel, bizim yağlı güreşi mo

c!alaştıramaz mıydık?. 

Vıcık vıcık çamura bulanmış bir ka. 
ıdın vücudunun, çamurlu bir satıh üze
rindeki lavrılışının göze çok güzel gö
zükebileceğini iddia edenler, :zeytinya
ğımn kadın adalelerine ne diri levrek 
bükülü§leri verebileceğini tahayyül c
dcmiyenlerdir. 

* • • 
Davranıılım: 

P.aris,, Nevyork,, Londra ve Berlin 
ringlerini, ve hatta ciünya ringlerini bu 
çnmurdan ancak biz kurtarabiliriz. Bu, 
spor dünynsındn üzerimize düıen insani 
ve tJtrihi !bir vazifedir. 

( *) Güreşebilecek demiyorum. 
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Çalınan fal}yare plô.nlarımızı lnfliliz 
casusundan geri almak lô.zımdı 

Ya.lııız rakamlar mevzubahs olduğu 1 
için o kıratta bir adam için bunları 
ezberlemek de mümkündür. 

Bu vaziyet bizim için kafi derecede 
vahimken felaket bu kadarla da kal· 
mıyor; yeni tayyaremiz Luf tvogcl'in 
pl8.nları da çalınmış! 

- Ne diyorsunuz? 
- Evet, büyük bir felaket! 
Genç kızın yanakları hiddetten kıp

kırmızı olmuştu. Söylendi: 
- Almanyada böyle hainler hala 

var ha? 
- Parayla her şey yapılabiliyor. Ma 

Ilı.matın nereden sızdığını biliyorum. 
Fakat mücrimi yakalamak için galiba 
geç kaldık. 

- Galiba dediğinize göre yakala
mak ümidi de var demek? 

- Evet. Ajanımızın verdiği rapora 
göre Lu/tvogcl'in planlan geçen pa. 
zartesi günü Aşile teklif edilmi§ ... 

- Niçin yalnız Aşile? 
- Herhalde satılık malumatın fev-

kalade değeri dolayısiyle... En fazla 
fiatr İngiltere namına hareket ettiği 
için, Aşilin verdiğini biliyorlar. MalU. 
mat çok kıymetliydi. 

- Benim fikrim yok, herhalde öyle 
olmalı. 

- Aşil yüz bin ingiliz lirası verdi. 
- Yüz bin sterlin mi? 
- Evet Çok para ... Fakat ben bil-

seydim maalmemnuniye daha fazlası. 
nr verirdim, böylece sırrımızı muha
faza etmi§ olurduk. 

Planlar ona pazartesi günü teklif e. 
dilmişti. Üç saat müsaade istedi ve 
akşam üstü Montekarlodan çektiği bir 
telgrafla alıcı olduğunu bildirdi. Gön
derdiği çek dünkü salı günü sabahı 
teslim alındı ve planlar da taahhütlü 
olarak postayla evine gönderildi. Ca. 
susluk teşkilatının merkezinde bir 
casusum var; hemen Kana gelerek ba
na haber verdi. 

Planlar çok mühimdi. Bunları ne pa
hasına olursa olsun Aşilden geri al. 
mak lazımdı. Bizzat onunla ve açıkça 
konuşmayı münasib buldum. Otomo
bile atlıyarak evine gittim. 

Aşil eski bir zabit, kibar ve fevka. 
lade bir adam. Maksadımı kendisine 
açıkça söyledim ve plii.nları geri al • 
mak mukabilinde ona ödediği paranın 
bir mislini vermeyi teklif ettim. He
men hemen yalvardım. 

Rica para etmeyince tehdide başla. 
dnn. Eğer planları vermezse bunun 
kendisine çok pahalıya mal olabilece
ğini söyledim. Omuz silkti ve gayet 
sakin ve nazik bir ta vırla: 

- Mesleğimin gayet tehlikeli ol • 

duğunu bilmiyor değilim. Dedi. Tehli
keyi göze almak mecburiyetindeyim. 
Planları size iade edersem vatanıma 
hıyanet etmiş olurum. 

İçki ikram etti. İçtim. Hakkında 
büyük bir takdir hissi beslemekte ol
duğum bu cesur adamı son bir defa 
daha tehdit ettikten sonra yanından 

ayrıldı~. 

Ben Aşili ziyaret ettiğim zaman 
postacı henüz gelmemişti. Postacıyı 

soymak da aklıma geldi ama, nöbet. 
çi bıraktığım adamlar: buna imkan bu· 
lamadılar. Güpe gündüz böyle bir iş 
yapılamazdı da zaten... Postacı taah
hüdlü paketi Aşile teslim etti, o da im· 
za verdikten sonra kapısını kapattı. 

Dört adamım orada beklemekteydi. 
On beş dakika sonra Aşil dışarı çık. 
tr. 

Gayet sakin görünüyordu. Kapısını 
kilitlemeye bile lüzum görmemişti. A· 
damlarımdan ikisi onun peşine düştü. 
ler. Diğer ikisi de odasına girdiler. Pi· 
tan ya Aşilin üzerinde veya odasın • 
daydı. Başka bir yerde olmasına im • 
kan tasavvur edilemezdi. Aşil yavaş 
yavaş kazinoya doğru gidiyordu. Bir 
posta kutusu yanına yaklaşsaydı, a -
damların güpegündüz büyük bir tehli
ke teşkil etmekle beraber onu öldür. 
mekte tereddüd etmiyeceklerdi. O da 
bunu biliyordu. 
Odasında kalan adamlarım her ta

rafı iyice araştırdıkları halde bir şey 
bulamadılar. Ortada kül de görünme
diğine göre planların yakıldığına da 
hükmedilemezdi. 
Şu halde planlar herhald üzerinde 

olacaktı. Onu takip eden iki adamım 
peşini bir lahza bile bırakmadılar. Şu 
sizin ahbab delikanlı ile buluştuğu za
man da gözlerini ondan ayırmadılar. 
Planları ona vermediğine emin bulu_ 
nuyorlar. 

Bu vaziyette Aşili imha etmekten 
başka çare göremedik ve malum ma
nevrayı taJbik için size talimat ver
dik. 

Bu maliımatı, alelade bir hikaye an· 
!atıyormuş gibi heyecansız Hir tavır. 
la söylemi§ti. Fakat genç kız daha 
böyle şeylere alışmamış olduğu için o
nu büyük bir heyecanla dinlemişti. Mı· 
nldandı: 

- Rolümü oynadım. Onun ölümUn· 
den ben mes'ulüm! 

- Hadiseleri olduğu gibi müşahe. 
de etmiyor::>unuz Fröylayn. Siz hiçbir 
şeyden mes'ul değilsiniz. Siz vatan • 
perverlik saikasiyle hareket ettiniz, 
şahsi menfaat için değil ... Hiçbirimiz 
mücrim değiliz. Eğer biz kinle, yahut 

;111ıınmcınJ1Wl•ILE:W=IMlt:X•JZt·mml-•• 
Babam: 
- Evet, dedi; sefir bana, efendisinin düşmanları ile birlik 

mi oldum diye sordu; fakat kentlisi de o sabık İspanya ayanını 
son derece hürmetle selamlayıp karşısında bir bende gibi dur
du. 

para hm;ıyla böyle yapmış olsaydık o 
zaman mesele değişirdi. Milli menfaat 
uğrunda sahıslarm ne ehemmiyeti 
var? 

- Fakat zavallı boş yere öldürül • 
dü. Hiçbir şey elde edemedik ki... 

- Olabilir. l<.,akat pl8.nlar elan mev
cuttur, imha edilmediğinden eminim. 
Eğer Aşil sağ kalsaydı, planlar şimdi 
onun şeflerinin eline geçmiş olacaktı. 

- Bu Aşil kimdi? 
- Biraz malumatım vardı ama, 

sizden öğrendikten sonra onun lngil. 
tere hesabına çalıştığına kat'i suret· 
te kanaat getirdim. 

Genç kız şaşırdı: 
- Ben mi size söyledim? 
- Evet siz ... Çok iyi çalışmaya baş-

ladınız. 

Erika biraz düşündü. Sonra: 
- Şu delikanlıdan bahsetmek isti • 

yorsunuz galiba? diye sordu. 
-Evet. 
- Korkarım ki yanlış yoldan gidi. 

yorsunuz. O zavallı budalanın biri... 
Aşille buluşmasının sadece bir tesa • 
düf eseri olduğuna kaniim. 

- Delikanlının kim olduğunu bili
yor musunuz? 

- Hayır. Mulende bana adi bir so
kak kadını muamelesi etmekten çe • 
kiruniyen §ımarık terbiyesiz.in biri ... 
Kim olduğunu öğrenmeği merak et -
medim. 

- Halbuki bu meraka değerdi. 
Çünkü sizin şımarık delikanlı İngiliz 
nazırlarından lord Vitleyin oğludur. 

- Bunu bilmiyorum. Fakat kimin 
oğlu olursa olsun onda böyle mesele
lere karışabilecek zekadan eser yok. 

- Belli olmaz. Budala görünüş ba. 
zan en mükemmel bir maskedir. 

- Bana, Aşilin kendisine hayatın. 
dan bahsetmek istemediğini itiraf et
mişti. 

(Devamı var) 

- Bizim güzellik enstiWsünün ye
ni operatörü ~iirrealistmiş. 

Bunlar olalıbcri on beş gün g~ti. benim madam dö l'Esto
rad'cığım; yani beni seven adamı on beş gündür görmedim; be. 
ni seven diyorum, çünkü sevdiğinde §Üphem yok. Acaba ne ya
pıyor? bir sinek, fare veya serçe olup da kendimi farkettirme
den onu evinde yapayalnız görmek isterdim. "Git, benim için 

Çeviren: N lYI ırlYI n Dallıl 
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Vaızalfi1: Ma Sa 

"Nöbetçi gardiyan darılırsa, ben 
onun gönlünü yaparım .. ,, 

-3ı-
Ben ağanın yüzünü tetkik ediyor

dum. Yarım aralık gözlerini yavaş ya
vaş açtı. Mana ifade etmiyen garip bir 
bakışla etrafı süzdü. Sonra elindeki es
rarlı cıgarayı bana uzatarak: 

- Sırayı boznuyalım l dc-di. 
Hiç te hoşuma gitmiyen bu ikram 

karşısında itizar ettim. İsrar etti. Bir 
nefes çekmeğe mecbur oldum. Genzim 
yandı. Boğulacak hale geldim. Midem 
bulandı. Gözlerim karardı, Duvara da
yandım. Bir müddet kendimi toplaya • 

madım. Beynim karıncalanmış, gözlerim 
bulanmış halde idim. 

Yanımda oturan mahküm elimden 
cıgarayı aldı, derin derin iki nefes çek
ti, sonra yanındakine sundu. Böylece 
beş kişi sıra ile nefeslendi. İkinci turda 
cıgara bitti. 

Bir cıgara daha yapıldı. Gene el
den ele döndü. Bir daha, bir daha, dört 
kağıtlının ardı, arası kesilmiyor':lu. Al-

burnuyla, tıpkı zurna gibi bir ııeba 

taksim yaptı, sonra yanık yanık .ckwru
ya başladı: 
Koyun beni yük&eklerde yatayun, 
Yatayım da yar semtine bakaynn 
El 5efasrn, ben cefasın çekeyim 

Çeke çeke içim bağrun kan oldu. 
Aramızda yemin oldu, and oldu. 

Arkasından hafif bir sesle mejlıur es
rarkeşlerin havasım okumıya ba.§l<tdı: 

Tersanenin önünde yaparlar gemi 
Esrarkeıler Taıkıılada çekerler demi 
Gelen sıeçen zübbeye atarlar yemi 

Bu sene esrarkeılik pek ynman kaçtı 
Toriğim var, kefalım var, kalkanım 

var! 
Uskumru balığına attım oltayı 
Lüferi görünce bir yana kaçtı 
Dalgacılar saçmayı pek kötü .açt 
Bu sene balıkçılık pek yaman kaçtı. 
Toriğim var, kefalmı var, kalkanım 

var!, 
tıncı cıgarada, koğuş müthiş bir duman Bir mahkum fısıldadı: 
içinde kaldı. - Yufff Yezidin ervahına .• 

Duman!.. Arkasından pesten bir ses, esrarke§· 
Sonra, bir koku!. • lerin marşını okudu: 
Ağır bir esrar kokusu 1. içtik, olduk cümlemiz mastur , 
Gene bir nefes, gene bir duman, du- Pirimizden aldık destur ... 

man !. . Kimi harman, kimi mastur (*) 
Dam ağasının sesi, bu kesif duman Yandık, yandık, yandık of, of 1. 

tabakasını bıçakladı: Çek mastur, çek dalgana bak 
- Hüsnü crlalıklan getir!. Hannanlıktiln çık, çifteyi yak!.. 
Keçi Hüsnü, hemen ortaya bir tepsi (*) Harman= Esrarsız kalmak, eı• 

getirdi. Üzerine iki okkaya yakın lo- rarsızlığın verdiği kıriz. Mastur = eı• 
kum, başka bir tepsiye de siyah kuru rarın verdiği ne!'e, sarhoşluk. 
üzüm doldurdu. - Bir c:gara daha sar Hüsnü! 

Esrarkeşlerin arasında, her nargile- Hazırlanan cigaradan, sırayla hepsi 
den, her cigaradan sonra tatlı yemek çekti, hepsi nefeslendi, Ben çoktan da· 
fidettir. Çünkü tath esrarın tesirini art- ma demiştim. ikinci nefesten sonra iç· 
tınr. Bunun için bal, ekmek kadayıfı miyordum. 
lokum ve tahin helvasına, esrar içmeyi Arkasından bir dgara 'daha, bir da· 
iiyat edenler bayıhrlar. Bunları tedarik ha, bir daha! .• 
edecek kadar paralan olmıyanlar da bol Gene bir nefes .. Bir iç çekiş.. 
şekerli çay içerler. Buna: Duman, duman, duman! .. 

- Cilii ı.. Ve bu dumanın tılısnnında tutuşan 

- Cilalanmak!. derler. rüyalar! .. 
Cigaralan içenler, büyük bir iştiha Bir aralık dikkat ettim, içlerinden bi· 

ile tepsiye şaldırdılar. ri hafif hafif mırıldanıyor, sayıklar gibi 
Bir aralık, damağası yanındakini bir şeyler söylüyordu: 

dürttü: - Oku be Nuri! Hayyy!. Oku be 
- Hey dalga geçme, Nuri! dedi. Nuri! Var ol be Nuri!.. Büyük babatıl 

Kendine gel!.. Şöyle hafif ten bir şey sünnet oldu. Kafasına takke kf.:ddu 1 

okuyuver.. Mavi boncuk sakalında, tereyağı duda· 
Nuri, cevap verdi: ğında. Büyiik anam güllaç olmaz rnı? 
- Okumasına okuyayım amma, nö- Kilere asılmaz mı?. Nasıl aııılmaz? Bal 

betçi gardiyan darılır l • gibi, nal gibi, yağ gibi, kaz gibi... B~Z: 
Ağa kızdı: Kavak meydanın!da pamuktan güllaÇ 
- Buranın hesabı benden sorulur... yapardık be! .. Hey matiz Nuri, şu ke-

Gardiyan darılırsa, ben onun gönlünü reste Osmana söyle bir yandan çarklı 
yaparım .. Sen de avaz avaz okuyacak yapsın! .. Matiz Nuri de kim, benin1 
değilsin ya! .. Şöyle hafiften.. kardeşim, halamın oğlu, babamın toru· 

Nuri, elini burnuna götürdü, sıktı, nu!. . (Devamı vaT) f 
lf .. I sı+Et·t:M•Ut•Ji141[0C•Jl0011·i311Mll . 

ki daha doğrudur. Benim Lui dö l'Estorad için böyle bir Jll~' 
habbet duymama hiçbir mfıni yoktu. Nikahta aşkın haz~~:1\1 
vaktiyle pek tehlikeli bir coşkunlukla ikidebir hayal ~ttı~.1~11 
hazları ararnamağa karar verince içimde gayet tadlı bır sud~ re 

· d' d t• · yım? ı) duvdum. "Aşka eremedım ıye saa e ı mı aramıya ·,, ~ 
<lüŞündilm. Zaten ben seviliyordum ve sevmekten de kaçı~ııcJil' 

t d Vol d • A b" hfı.klıtl değilim. Nikiı.h benim için bir esare egı., an~ı. ır • . ol· 
olacak. Hiçbir emir altına girmeyip kendı kcndısıne hakıJJl 
mak istiyen bir kadın için bu halin ne mahzuru olabilir? &· 

Nikahı kabul etmekle beraber kocayı kabul etmemek rn ali 
lesini, bu gayet nazik meseleyi Lui ile ben, başbaşa konuşa~111 öl!,, diyebileceğim bir adam var! ... O da gidip ölecek soydan 

bir erkek, herhalde ben öyle zannediyorum. Hasılı artık bu Pa. 
ris şehrinde benim daima düşündüğüm, baktığı zaman gönlüm
de bir ıııık tufanı duyduğum bir adam var. Biliyorum, o, benim 
ayaklarım altmda ezmem lazımgelen bir düşmandır; onsuz ya. 
şıyamıyacağım, benim için zaruri olacak bir insan: ben böyle 
bir şeyi kabul etmeli miydim? Sen kocaya vardın, ben de gönül 
verdim! o kadar yiikseklere çıkan iki kumru, dört ay içinde, ha
kiki atemin bataklıklarma düşüp saplanıverdiler. 

Madam dö Z"E3torad'dan MadmazeZ dö Şoliyö'ye 
La Krampad, şubat 

hallettik; o konuşmamız ~s~asınd.?' Lui ~ana ~e~ hu~p, 
hem de kalbinin nekadar ıy~ ~l~ugunu ~os~e~dı. K~rd~çıkıı.ııB 
ben, henüz zevki tattırmadıgı ıçın ruha bıkrını bırakan ~ 1:>0" 
Umidler mevsiminde kalmak istiyordum. Vazifeye, kanu~.~e· 
yun eğmcj;p ancak kendi irademize tabi. ol~ak, bize ~~ ıtıi1 
decek kimse tanımamak ... Bu tatlı ve asıl bır şey dcgt µııl 

Pazar 

Dün İtalyan tiyatrosunda bir kimsenin bana baktığını his· 
settim, sanki büyülü bir kuvvet gözlerimi çekti: ön sıraların 
karanlık bır yerinde bir çift göz, bir çift şebçırağ gibi parlıyor. 
du. Hcnarez gözlerini benden ayırmadı. Hain beni görebileceği 
yegane yeri aramış, bulmuş, oraya yerleşmiş. Bu adamın siya
sette nasıldır bilmem ama aşk hususunda doğrusu dehası var. 
Büyük Korney'in dediği gibi, Voila, belle Renee, a quel point 
nous en sommes (1). 

(1) işte, güzel Rcnec, halimi:: mı merkezde (mevrun oı&u. 
ğu için metinde tercüme etmemeyi daha d-0ğru buldum,). 

L UlZ'ciğim, sana bu mektubu yazmadan evvel beklemem 
lfı.zımgeldi; fakat şimdi birçok ııeyler biliyorum, daha 

do3"rusu onları öğrendim, sana da istikbaldeki saadetin için on. 
ları söylemeliyim. Bir kız.la evli bir kadın arasında o kadar 
fark var ki evli kadının da tekrar kız olmasına nasıl imkan 
y0ksa bir kızın da o farkı anlaması yine öylece kabil ~eğildi.r. 
Ben. manastıra dönmektense Lui dö l'Estorad'a varmagı tercıh 
ettim. Burası aşikar. Lui'ye varmazsam manastıra di:ineccğimi 
anlayınca, kızların kullandığı tabirle, "bu işe katlandım,,. Knt
l;ınınca da vaziyetimi tetkik edip mümkün clduğu kadar iyi 
bir netice elde etmenin yolunu aradım. 

Evvela verilen sözün ciddiyeti beni ürpertti. Nikahın gayesi 
hayat, aşkın gayesi ise sadece zevktir; fakat zevkler geçtikten 
s.ıııra da nikah kalır ve birleşen bir erkekle bir kadının alnka
srndan çok daha ytiksek bağlar vi.ieuda getirir. Bunun içindir 
ki nikahın aşktan ziyade muhabbete, verdiği lezzetler uğruna 
bir~ok insani kusurlara göz yuman muhabbete dayanması bel. 

Kanunların da, dinin de kabul etmediği bu mukavele, a?ca~jttB 
ile benim aramda karnrlaştırılabilirdi. i'\ikahm gecıkıtl aoıı· 
önümli~ ilk çıkan bu zorluk sebeb oldu. Gerçi manastıra bis.
memek için her şeye razı olmaya karar vermiştim ama. 1~ ıı· . - d ister z, .,.l tımız iktızası, en azı elde ettıklen sonra en çogu a aegı 

ten meleğim, seninle ben her ş~yi birden istiyenlerden 

miyiz? . g.0ıı.%J1. 
Lui'yi, felfıket onu iyi bir adam mı, yoksa kötü bır de ııf• 

mı etmiş diye göz ucuyla tedkik ediyordum. Tedkik ede e 011ııD 
hayet anladım ki sevgisi ihtinu; derece~ine ''armış._ ~n b:lle• 
için adeta bir ilahe, bir sanem olmuştum: biraz sogukG~snrct 
sam rararıp titrediğini görilyordum, demek ki her şeye c 
edebilirdim. 

(Devamı var) 
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]'reskort, amiralin bu sözlerinden e

peyce gocundu; yarasına dokunulmuş bir 
hayvanı andıran böğurüşle, amiralin sö
zilne devam etmesini önledi. Sonra, viski 
§işesini bir defa daha dudaklarına yak
laştırıp içindekini tamamen midesine 
indirdi, sağ bileğile bıyıklannı kurular. 
ken cevap verdi: 

- Eksik olsun böyle muhit yapmak, 
küçük keratanın bu sırmalı mankenle. 
ri (!) andıran muhteris subaylara ırkını, 
ırkımızı kepaze edecek hareketlerle uy
sallık göstermesinin muvaffakiyet funili 
olabileceğine ihtimal veremiyorum! Bu 
muhit, geçici bir muhit olacaktır. lhtiras
lanm Davistte dindirmekten ba~ka bir 
gayesi olmıyan bu adamlar, sizin zan ve 
tahmin ettiğiniz gibi Da\·istın işlerini 

kolaylaştırmak için hiçbir yardımda bu. 
lunmr}'acaklardır. Amiral, şu kadar za. 
rnandır arasında bulunduğumuz Türk 
subaylarının karakterini gözönüne almak 
}Azım. Onlar ihtirasları için her şeyi ya. 
parlar, fakat şahıslarına münhasır işler
de!.. Memleket meselesi mevzuubahs o. 
lunca bu uğurda hayatlarını hiçe sayan, 
memleket uğruna kanlarını bir kaynak 
suyu bolluğuyla akıtmaktan çekinmiyen 
Türk a kerleri ihtiraslarını hatırlarına 
bile getirmiyecek yaradıh.,ta insanlardır. 
Hem sonra, şimdiki halde bizim bunlar -
dan öğrenecek, Türk deniz kuvvetleri 
hakkında alınacak malumata ihtiyacımız 
Yok kil Her iş elimizden, elinizden geçi. 
yor. Her şeye vakıfız. Da\'istin bize ne 
faydası olacak? 

Amiral Limbos, temmuz güneşinin ha
raretini; Marmaranın saf güvertesinden 
kopan rıldız rilzgftrında dindirmeğe ça. 
lışıyor, dudaklarında çerçevelenen ince 
bir tebessümle sarhoş arkada~ım, Yi:bki 
§işesinden yakın kimsesi bulunmıyan ha. 
t ita mütehassısı albay Treskortu dinli. 
Yordu. Onun; genç ve kabiliyetli ırkdaş
lan Davistin göreceği işler etraf mdaki 
bu haksız tenkidini kabul etmek i:ıtemi. 
Yor, miralayın noktai nazarına iştirak 

etmiyordu. Tenkidini dar bir çerçe\·e i. 
ı;indeki görüsüne istinat ettiren ve büyük 
bir şiddetle ağır bir dil kullanan müte. 
hassısı biraz daha m.ülayim bir hale ge
tirmek için söze karıştı: 

- Yok albay; haksızlık ediyorsun! Da. 
\'istin zekasını hiçbirimiz inkar edeme. 
Yiz; sonra, Türk bahriyesi hakkında bi. 
ziın bildiğimizin çokluğundan, materyal 
Personel vesair hususat üzerinde hiçbir 
noktanın meçhulümüz bulunmadığından 
bahsediyorsun. Sorarım sana: Ne biliyo
ruz? Şu ufacık materyalin bile künhünü 
bilmiyoruz. I ngiliz tezgfı.hlanna ısmar. 
lanan üç yeni zırhlı kruvazörün iltihaki. 
le bu donanma şu personelle mühim bir 
kuvvet olmak istidadındadır. 

Bak; işte önümüzdeki safha! Şu torpi
do atışlarındaki muvaf fakiyet - söz ara
lllızda - bizim donanmamızda bile bu 
kadar dürüstlükle nadiren elde edilir. 
Sonra bu deniz kuvvetlerinin bir de kara 
losnu var: Ordu ... Ordu. maalesef lngL 
liz muallimlerin değil, Alman mütehassıs 
1~rın elindedir; korkunç Alman tabiyesi
nın bütün inceliklerini öğrenmek, egzer
sizlerle bunların kolayca tatbik edilmesi. 
ni tahsil etmekle meşguldür. 
Yarın; bugünkü talehemizi karşımızda 

h~sırn diye görmeği kendi hisseme ben 
hıç istemem. İlk gemidliklerini bir salla 
n Urneliye geçmek'le gösteren Türk ırkı
nın bugünkü evlatlan, dedelerine taş 
tlkartacak kadar cüret, cesaret Ye insi
l"atif sahibidirler. 

l3inaenaleyh, yarın aramızdaki müna
Sebetıer kesilirse donanma hakkında nok 
~n tnalQnıatla biz buradan ayrılıp mem 
eketimize gidince Omlanlı ordu Ye do. 

hut kabiliyetsiz bir adam demedim, sade. 
ce donanmada kaldığı üç gün içinde ne. 
cip ırkını, ırkımızı kepaze edecek, yüzü
müzü kızartacak vaziyetler almasına ta. 
hammül edemiyorum. 
Babası, onu bana bir kotra getirmek, 

lstanbula gelir gelmez doğru beni bul. 
mak üzere yola çıkarttı. Bunu, bana 
gö:lderilmiş mektuptan biliyorum. Da. 
vist, babasının ona yüklediği hizmete 
rağmen, beni bir kere bile ziyaret etme
di. Burada, Türk denizcilerinin arasın. 
da her şeyi unuttu. Onlarla beraber düş. 
mek. kalkmak. onlarla gezmek, içmek 
ve eğlenmek, onlarla beraber .... 

Amiral, gene bir el işaretile Treskortun 
sözünü kesti: 

- Azizim, dedi: bunlar ayn şeyler. lş 
görmek daha başka bir keyfiyet; kendi 
hususi hayatına taalluk eden bu gibi me. 
selelerde Daviste müdahale etmeğe hiç 
de hakkımız yok. Çünkü o, nihayet şah
san, vicdanma karşı hesap vermek mcl!
buriyetinde bulunduğu bu kabil işlerde 
dilediği gibi hareket etmek serbestisini 
haizdir. Bu bizi birinci planda alakadar 
etmez. Ondan beklenen bambaşka, ap. 
ayn bir hizmet var. Bizim, bu kadar uğ. 
raşmakla yapam9dığımızı o, zekası ,.c 
kendi şahsiyetini feda ettiren bu beğen
mediğin harcketlerile yapacak, başara 
cak. Binlerce, on binlerce kişinin kanı 
bahasına elde edilecek bir çok hadiseleri, 
bu hareketinin ona vereceği hususiyctile 
öğrenecek, tereyağından kıl çeker gibi 
kolay ve sızıltısız bir becerişle bizi ga. 
yeye ulaştıracaktır. Ben buna eminim, 
hem, artık bu bahsi bırakalım da, ls. 
tanbula gidince nasıl bir hareket sistemi 
takip edeceğimizi düşünelim. Bu, şimdiki 
halde en faydalı mevzuumuzu teşkil e
der. 

Treskort pos bıyıklarını arnçlarmda 
bura bura amirale baktı. Sonra sarhoş. 
lukJa peltekleşen dilini ağzının içinde 
güçlükle hareket ettirerek söylendi: 

- Anlıyorum amiral! Bu çocuktan bu 
kadar fazla iş ummak. ona, ne bileyim, 
müstakil bir harbin biricik zafer elema. 
m üm•anını verecek kadar ileri gitmek 
doğru mudur? Bana kalsa. şimdilik yapı 
lacak en doğru iş, Davisti buraya çağır. 

mak, ona bir baba dostuna yakı~acak 
şekilde icap eden nasihatleri \'ermek; ır
kının mümtaz va ıflarm ı gözönünde tut. 
masını ve ... 

Amiral, Tre kortun sözlerini can sı
kıntısı ile dinliyordu. Artık bu bahis ü. 
zerinde konuşmak lüzumsuz yere zaman 
kaybetmekti. Trcskortun soluk almasın

dan istifade eden Limbos onun sözünü 
kesti: 

- Güzel, dedi; herkes dü~ünce ve te. 
lfıkkilerinde başkalarının harekatına mü. 
dahale etmemek şartilc serbesttir. Sen is. 
terliğin gibi dü5ün... Bunda haklısın .. 
Yalnız ben de bulunduğum meYki. deruh 
te ettiğim iki yüzlü vazife sebebile düşün 
celerime göre hareketlerimi tanzim etme
ğe mecburum. 

Treskort amiralin bu sözlerine içerle. 
mişti. Elini bir defa daha arka cebine 
attı. viski şişesini çıkardı : güneşin yakıcı 

harareti altında kaynar katranı andıran 
şişe muhte\•iyatını ağzına boşalttı. Son. 
ra gözlerini Limbosa doğru çevirerek 
silemli bir bakışla arkadaşını süzdü: 

- Ben aşağı iniyorum! 
( Devam1 var) 

~@iKS 

Avrupa horoz sıklet 
şampiyonluğu 

Bükreş. 13 (A.A.) - Aurel Torna 
Avrupa boks horoz siklet şampiyonu ol. 
muştur. 
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V l\JJ ~©~O ©ı vy <§l{Çjl <§1 
Terbiyei bedeniye nazırını ziyaret eden sporcula

rımıza, Nazır; Türk - Yugoslav dostluğundan 
hararetle bahsetti. 

Eski bir Galatasaraylı olan Sefirimiz Haydar, genç kardeş lerlne 
Sefaı el hanede btr çay ziyafeti ve rdi. Sporcularımız coşkun 

tezahürat arasında karşılandılar 

(Yugos7avyaya gülen arkad<t§'mız
d.an) 

11.6-938 cumartesi sabah saat 9: 
Galatasarayı seven sporcu kardeşle

rimizin muvaffakıyet temennileriyle 
tstanbuldan ayrılıyoruz. Geride bırak. 
tıklarımız kafilemizdeki mekteplilerin 
ana baba ve kardeşleri ilerdç gör~eek
ler imiz dost ve kardeş bir memleket 
gençliği. .. 

Bakır köyde 
Bakırköyde yine Galatasarayı seven 

bir grub, muvaffakıyet temenni edi • 
yor. Yeşilköyde bir grub muvaffakı • 
yet temenni ediyor. İstasyonda sa.bık 
Galatasaraym gene] sekreteri Osman 
Müeyyed teşyicilcr arasında ve mek
tup yazmakla meşgul. 
Trende 
Trende gruplar yavaş yavaş ayrıldı. 

Dört kişi bir kompartımanda, dört kL 
şi bir kompartımanda. Adnan mide
sinden muztarib. Tren tutmuş olacak. 
Vahi gazetesine yazı hazırlıyor. Kafi· 
le reisi gruplar arasında mekik doku. 
yor. Kendisine herhalde seyahat ha • 
zırlığı fazla yorgunluk tahmil etme • 
miş olacak. 

Çatalcada istikbal 
Çatalcada çaylarımızı oradaki Gala

tasaraylılar arasında içiyoruz. Şimdi -
ye kadar Galatasaray camiasından ay. 

rılmadık. Nereye gitsek Galatasaray
lılar birer birer ortaya çıkıyor. 
Trende miinakcışa 
T renin sarsıntısı bir tür lü uykuyu 

bize nasib etmiyor. Bir aralık çocuk. 
lardan birkaçının başta kaptan Cici 
.Necdet olduğu ha1de kondüktörle mü
nakaşaları duyuluyor. Adamcağız 

türkçe ve fransızca bilmiyor. Onların 
işaretleri de fayda vermiyor. Meğer 
hususi kompartımanda ayakalnnı u -
zatıp yatmak istiyorlarmış. Faydasız. 
Sof yada muz ucuz ı fiğu 
Sof yaya dört beş muayeneden sonra 
geldik. i lk işimiz sefarethanemizi zi 

yaret oldu. Trene dönerken bütün ar. 
kada§larrn elinde birer muz paketi, 
kemali iştiha ile atıştırıyorlar. Nefis 
muzların kilosu 40 leva. !stanbulun 
kulakları çınlasın. Tren hareket dü .. 
düğü çalıyor. Kafile reisi telaşta. Ka
fileyi sayıyor. Uç kişi noksan. Niha. 
yet yetiştiler. Filibeden binen ve Sof. 
yaya inen bir gitara takımı sayesinde 
kulakları musikiye alı~an çocuklar 
şimdi iş kalmadığından yatacak bir 
yer arıyorlar. 

Belgratrla merns:m 

tihali eden btr numaralı aza Ali Sami 
kafilesinin başına geçerek istikbale 
gelen Yugoslavya klübü ikinci reisi 
ve genel sekreterini ve bilahare Türk 
sefarethanesi erkanına idareci ve spor 
cuları takdim etti. Oturmamıza tahsis 
edilen otel palasa hareket ettik. Ço • 
cuklar derhal istirahate çekildiler, ııa. 
at yanmdn spor bakanlığına, birde 
Türk sefarethancsine ve yedide Yu • 
goslavya klübünü ziyaretimiz var. 

Yarın ilk maçımız B. A. C. ile üç bu
çuktadır. Takımımızın Sacid, Adnan, 
Salim, Mustafa, Nubar, Musa, Necdet 
Eşfak, Haşim, Şeref Bülend şeklinde 
çıkması muhtemel. İyi bir neticeyi bil· 
dirir'Sem ne mutlu. 

Yogus la vya tcr biyeibedeniye 
Nezaretinde 
Yugoslavya klübünün nazik ikinci 

reisinin mihmandarlığı ile Yugoslavya 
terbiyei bedeniye nezaretine 1 numa _ 
ralı aza Ali Saminin riyasetinde klüb 

genel sekreteri Adil ve Vahi olduğu hal 
de gittik. Dost memleket gençliğinin 
bu faaliyet merkezinde nazır büyük 
bir nezaketle bizi kabul etti. Heyeti
miz Yugoslavyaya bayram münascbe. 
tile maç yapmak için gelen Türkiye. 
nin en kıdemli klübü olan Galatasa -
ray namına kendilerine arzı ihtiram 
edildi. Bu hareketi klüb namına yapar. 
ken ayni zamanda Cumhurreisimiz ve 
halaskii.rımız Kemal Atatürk ile Yu. 

goslavya Kralı Aleksandr tarafından 
kurulan Türk ve Yugoslav dostluğu
nun Türk sporculuğu içinde de yaşa. 
dığmı göstermek ve cidallerin en me. 
denisi ve en sulhperveri olan spor ha
reketi yoluyla sporcu gençleri biribi. 
rine tanıştırmak ve sevdirmek emeli. 
nin beslenmekte olduğu üade olundu. 
Nuzırın beyanatı 

Nazır cevaben: 
"Galatasaray sporcularının bu teza

hüründen fevkalade mütehassis oldu
ğunu Kemalist rejimi gençliği ile Yu
goslav gençliği arasında da iki kardeş 
milleti rapteden kuvvetli bağların 
mevcut olması tabii olduğunu ve ken. 
disinin Belgradda yapılmakta olan 
spor hareketlerini alakayla takip et. 
mekte bulunduğunu ve Türkiyede spor 
hareketinin piştarı olmuş olan Galata. 
sarayı tebrik ettiğini söyledi. Ayni za. 
manda spor hareketlerinin bu gtinkU 
cereyanı içinde milli duyguları taşı • 
yan iki memleket gençleri arasında sa. 
mimi bağlar vücuda getirmek, temas 
ve tanışmanın iyiliklerini meydana çı
karmak için en müsait ve en müteka
mil bir vasıta olduğunu ve bu vasıta
yı var kuvvetle takviye etmek lazım. 
geldiğini ilave etti. 

Yoguslavya Türk sefaretinde 
Saat birde muhterem sefirimizi zi. 

yarete gittik. Hariciyenin bu mümtaz 
rüknünü, Galatasaraylılar içten gelen 
bir samimiyetle selamladılar. Galata
saraym yetiştirdiği sayın sefir büyük 
bir nezaketle bizi kabul etti ve Gala
tasarayın eski günlerini yadedildi. Ka 

fileyi salı günü akşam çayına davet 
etmek ne7.aketinde bulunan scfirimi • 
ze veda ederek otelimize döndü. Ya. 
rmki (Beogradski Spor klüp) maçı i. 
çin istirahate çekildik. Havalar ber • 
bat sıcak. Bizim maç yarın saat üç bu
çukta. Allah encamımızı hayr eyliye. 

Adil YurdakuZ 

Galatasaray 
Belgraddaki ikinci 
maçını da kaybetti 
Belgrad (Hususi) - Galatasaray takı. 

mı ikinci maçını da bugün burada 
''Yugoslavya,, klübile yaptı ve neticeyi 
4.0 kaybetti. 

Burada tertip edilmiş olan şenlikler 

dolayısile stad çok kalabalıktı. Galata
saraylıların hücumile ba~lıyan oyunun 
ilk 15 dakikası mütevazin geçti. Fakat 
bir gün ev,·elki yorgunlu;{un tesirile 
G~latac;araylıların ym·aş yavaş kesildikle 
ri görülüyordu. 

Denenin ortalanndan sonra Yugoslav 
lar hakimiyeti ele aldılar. Ve iki birinci. 
iki i de ikinci devrede olmak üzere 4 
gol atmağa muvaffak oldular. 

-
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11atırnası için yeniden malumat menbala. 
~ tnı te is etmcğe uğraşılacak? Hazır el
\' e bu iş için yaraddmış mükemmel bir 
h asıta (Davist) varken, ve bu çocuk her 
i ~:usta kompetan görünürken bundan 
İthlfadc etmemek. onu beceriksizlikle 

arn etmek hakc;ızlık olur. 
- Ben onun için kompetan değil , ya. 

15 bin seyirci önünde yapılan karşılaş. 
mada İtalyan Gino Kattanco bir kafa 
darhec;ile göziinii ~akatladığından Aurel 
Torna maça 9 uncu ravundun sonunda 
tatil edilmi,.tir. 

Belgrada sabah al tı buçukta geldik. 
istasyonda bir gün evvel otomobille ha 

reket eden ve Be1gradda kafilemize il-

Ü\•tın umumiyet itibarile zevkli bir ha. 
vn içinde oynandı. 

Yugo lavya takımı dünkü maçta Ma
caristan şampiyonunu 4.1 yeruniştir. 

Ilakern - Sizi ayırın.ak için ba§ka 
r.arc bulamadmı! 
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Daştarafı ı incide 

mani olmasından ıleri geldiği şeklin

deydi. İpsaladan son gelen haberler ha
disenin orada hiç te bil:lirildiği şekilde 
geçmediğini göstermekte ve katilin Ip
salaya yalnız Muhiddini öldürmek kas. 
tiyle gittiği kanaat:ni uyandırmakta

Qır. Çünkü Muhiddinin eşyası meya
nında bulunan mektuplardan baz:ılan, 

katille Muhiddin arasında bir tanışıklı
ğın mevcut bulunduğunu anlatacak ma
hiyette olduktan başka bu tanışıklığın 
bir kadın yüzünden fena bir vaziyette 
olduğunu da anlatmaktadır. İpsala mak. 
tulüne, katil tarafından yazıldığı sanı
lan ve R. işaretini taşıyan bir mektup
ta bilhassa şu satırlar dikkati çekmek
tedir: 

''Muhid:lin, senin onunla birleşmene 
ben bayatta bulundukça imkan y~k -
tur. Ondan vazgeçmeni sana son d:!fa 
bildiriyorum.,, 

İşte bu satırlar Ali Rıza :.le Muhid. 
din arasındaki tanışıklığın son giınlerde 
ve bir kadın yüzünden dargınlığa çev
rildiğini göstermektedir. Bundan baş
şa cinayetin işlendigi sırada geçen ko
nuşmalar da bu kanaati daha esrarlaş
tırmakta, işte yalnız kadın meselesinin 
amil olmadığı şüphesini de uyandır -
maktadır. 

Evvela şunu işaret etmek mecburiye
tindeyiz ki, cinayet, bugün dahi esrarı
nı tamamiyle muhafaza etmektedir. 
Müddeiumumilik tahldkatınm netice -
sini dün bitirip bu sabah matbuata, 
kanaatinin ve tahkikatının bilançosunu 
bildirebileceğini söylemişken önüne çı
kan bir çok ihtimalleri daha kurcala. 
mak zaruretinde kalarak tahkikatını 

derinleştirmeye karar vermiştir. Bu 
yüzden müddeiumumilik mahafilinde 
büyük bir ketumiyet vardır. Esrarlı ha
disenin esrarını çözecek olanlardan üçü 
ölü bulunduğu için, bütün ümit, iki ki
şinin yakalanarak dinlen:resine bağlı -
dır. Bunlardan biri otomobille ve ka
tille birlikte Trakyaya giden sarışın 
kadın, diğeri de gene katılin otomobi. 
liyle birlikte giden arabacı Alidir. 
Sauşrn lcudın kimdir ? 
İpsaln:faki cinayetin şeklini anlatmc:z-

dan önce sarışın kadının kim olduğu
nu, katille birlikte Trakyaya gidip git
mediğini söyliyelim: 

Sarışın kadının adı Sevimdir. Evli
dir. Ve kocası Eski şehirlidir. Kocası 
ile aralarındaki geçimsizlik yüzünden 

1stanbula gelmiş, tekrar Eskişehre git. 
miş, kocasiyle oturmuş yeniden istan
bula gelmiştir. Bu gelip gidişlerinde 
Katil Ali Rıza ile birlikte oturmuştur. 
Katilin, dünkü nlishamızda dört gün 
kadar oturduğunu bildirdiğimiz Ma
dam Eleninin evinde kaldığı sırada sa
rışın kadın da beraberindeydi. Sarışın 

kadın, cinayetten üç gün kadar evvel, 
bu pansiyona uğrayarak Madam Ele
niyle görüşmliş ve ona eski kocasile 
beraber yaşamak kararında olduğunu 
ve Eskişehre gide~eğini bildirmiştir. 

Filhakika, katilin dün emanet daire
sinde açılan sandığından çıkan 
eşyalar arasında bulunan mektuplardan 
Sevimin katil AU Rızayı Eskişehre ça. 
ğırdığını gösteren ve eşyalarından bir 
kısmını göndermesini istiyen mektup
lar bulunmuştur. Bu da kat:lin sarış•n 
kadınl,a sıkı bir alakası bulunduğunu 
an 1 :ı tm::ıktadır. 

Ali Rıza ırnrla'd ı 
Katil Ali Rızanın bundan on, on beş 

gün evvel bu t:anşın kadını yanına alıp 
Kartalda oturan ablasının yanına gittiği 
ve ablasına metresini nikahlı kansı o
larak tanıttığı da tesbit edilmiştir. 

Aatil Ali Rıza, Kartallıdır ve kendi. 
sini orada şoför Ali diye tanımaktadır
lar. Ali Rıza Kartalda oturduğu za
manlarda simitçi fırını işleten bir Bu1. 
garın Yanola adırı iakı kızıyla sevişmiş 

ve onunla evlenmiştir. 
Evlendikten sonra Kartaldan ayn. 

lan şoförü o civnrda bir daha gören 
bulunmamıştır. Kaitl, kansıntn bir 
başkasiyle kendisini aldattığını işidin
ce boşamıştır. O zaandanberi, ailesi evi. 
ne uğramayan Ali Rızanın böyle biç 
beklenmiyen bir zamanda ablası Şa. 
hendeyi ziyaret etmesi, ablasının da 
garibine gitmiştir. 

Ali Rıza ablasına yakında bazı mü -
him işler için Hı:ılcbe g~:ieceğini. ban
kada parası olduğunu söylemiş ve bu. 
rada bir kaç saat oturduktan sonra ay
nlmıştır. 

HARER - J\l:sam postan 

obil cinayeti 
İşte cinayetin esrarını çözeceklerden 

biri olan sarışın kadın Sevim, katille 
birlikte, katilin ablası evinden bu şe

kilde ayrılan kadındır. Şimdi, gerek 
polis, gerek müddeiumililı.t hilmnıalı 

bir şekilde bu kadını aramaktadırlar. 
Şurası muhakkaktır ki, sarışın kadın, 

ne lstanbulda ne Eskişehirdedir. O ka. 
tille birlikte, otomobille Trnkyaya git
miş, fakat 1psalada görülmemiştir. Ne
rede indiği, nerede kaldığı bilinme • 
mektedir. 
Aı ahacı Ali kimrJir? 
Hadiseye karışan bir de arabacı Ali 

vardır. Hadiseyi aydınlatacağı tahmin 
edilen bu adam, bir rivayete göre katil 
tarafmdan İstanbuldan evinden alına -
rak götürülmüş, bir rivayete göre yolda 
bir müşteri sıfatiyle katilin otC'mObiline 
binerek Uzuköprilde inni9tir. Uzun -
köprü zabıt:ısrna baıvuran İstanbul za. 
bıtası arabacı Aliyi crada yakalatmıttır. 
Kendisinin istanbula gönderilmesi için 
dün müddeiumumilik tarafından Uzun 
köprüye müzekkere yazılmıştır. Bu a
clamın bugün şehrimize geleceği tah -
min edilmektedir. 

Arabacı Ali, hakikaten bir mlişteri 

sıfatiyle otomobile binmiş ve uzun köp
rüde inmişse ve bu şekil de tesbit edi
lirse asıl vakayı aydınlatacak olan ge. 
ne sarışın kadın olacakt r. O da yaka
lanabilirse .... 

Kntilin sand1lh 
Dünkü nüshamızda, katilin, dört 

gün oturduktan sonra hüviyetini tes. 
bit ettirmemek için bir daha uğrama
dığı Gamsız caddesinde Yeniçeri soka
ğında 4 numaralı pansiyonundan alı. 
nan sandık ve bavulunun ha.kim huzu. 
runda açılacağını yazmıştık. Dün bu 
sandık hakim Rc.~id, mUddeiumuınt 

muavini Hakkı Şükrü, Emniyet ikinci 
§ube mUdilrU Nevzad, Müdür muavi
ni Tevfik, Tahsm, Şevket ve birinci 
şube müdUr muavini Zekinin huzurun
da. açılarak yukarda da söylediğimiz 
gibi zabıtayı tenvir eden bazı mektup
lar bulunmuştur. Bu mektuplardan 
başka yine sanem kadına ait olduğu 
tahmin edilen kadın <;ama§ll'ları, 50 
çift ~orab, bir fotoğraf makinesile fo. · 
toğrafiler bulunmuştur. 

lpsata cinayeti nasıl oldu? 
Katilin İpsaladaki cinayeti nasıl iş

lediği yolundaki dlin gelen haberlerin 
dikkate değer mahiyette olduğunu 

yukarda söyleıplş ve hele konuşmala
rın işte yalnız kadın meselesinin amil 
olmadığını anlatacak yolda bulundu. 
ğunu işaret etmiştik. Katil Ali Riza, 
2972 numaralı otomobille İpsalaya gi. 
rip de ilkmektep meydanlığında du
runca, İstanbul işaretini taşıyan bir 
otomobilin kazalarına geldiğini gören 
lerdcn bazı meraklılar etrafına top
lanmışlardır. Ali Riza kalabalığı da
ğıtarak ve kendisine sorulan sualleri 
cevabsız bırakarak otomobilden in. 
miş, fakat meraklıların merakını gi
dermek için: 

- lstanbuldan n:ıUşteri getirdim 
- demiştir. Ali Riza biraz daha bekle. 
dikten ve etrafına birini arıyormuş gi. 
bi bakındıktan sonra jandarma mer • 
kez karakoluna gitmiş: 

- Istanbuldan bir kadın mlişteri 
getirdim. Evim burada, beni bekle di. 
ye indi. İki saattir ge!medi. Kendisin. 
den para nlmamıatrm. Şunu arayıp 
bulsanız, • demiştir. 

Katilin bu şekildeki mUracaatini dik 
kn te alan jandarma kadını araştırma... 
ya başlamış, bu sırada da JJi Rim şeh
ri dolaşmı§ ve spor klliblinUn önünde. 
ki kahvede oturmuştur. 

Katil, jşte bu sırsda yoldan geçen 
ve bir kadın meselesinden dolayı ara.. 
larmın açık bulunduğu meteoroloji 
memuru Muhiddinle göz göz.e gelmiş
tir. Muhiddinin orada Ali Rizayı gör. 
mesi, kendisinde hiç müsait olmıyan 
bir tesir bırakmıştır. Görmemezliğe 
gelmiş ve ı!crdeki bir ba§ka kahveye 
doğru ilerliyerek orada oturan arka. 
daşlarından hudud bölüğünde başça
vuş Şerifi çağırarak: 

- Sana namusun üzerine söz verir. 
sen bir ı..ır tevdi edeceğim • demiştir. 

Şerif: 

- Söyle, - demi§. Söz veriyorum. 
Uzaktan Muhiddinin çnvuşla görüş. 

tü~nti gören Ali Riza. yerinden fır. 
lanuş ve yanlE:.rına gelmiştir. Muhid
dine: ''Nasılsın?, . dedikten .sonra jan. 
darmada söylediği hikayeyi, bir milş.. 

teri getirdiğini, müşterinin orta.da bu-

lunmadığını anlatmıştn-. Muhiddin bu. 
nun tiz.erine: 

- Yalan ısöylUyorsun - diye bağır
mıştır. 

lşte facia da bu sırada vukua gel. 
miş. birdenbire gözleri yerinden fırlı
yan katil, tabancasına davranarak Mu
hiddine ateş etmeye başlamış ve isa. 
bet eden kurşunlar ytlzünden zavallı 
memur cansız olarak yere yuvarlan • 
mıştır. Katil bundan sonra kaçmaya 
başlamış ve neticede ölü olarak yaka. 
lanmıştır. 

Muhlddinin yalan söylüyorsun diye 
bağırması, katilin İpsalaya Muhiddin 
tarafından bilinen bir sebebden dola
yı geldiğini anlatmakta ve MuhiddL 
nin Ali Rizayı gördükten sonra çavu. 
şa namusu Uz.erine söz istiyerek üşa.
atta bulunacağını bildirmesi de bu ka. 
naati ta.l{viye etmektedir. Katil her • 
halde lpsalaya Muhiddini öldUrmek i
çin gitmemiş, belki cinayeti sırrının 
ortaya vurulması korkusuyla işlemiş. 
tir. 
Mavi kö~ede içen 
Ali Rıza değil miydi ? 
Dünlı.11 nilshamızda, Ali Rizanm, Tc

pebaşmda Kahire kıraathanesinden 

sonra Mavi köşede görtildüğü, burada 
içtiği içkinin parasını ödiyebilmek i. 
çin bir garsonu Havyar hanına gönde. 
rerek para. getirttiğini, sonra 2972 
numaralı maktul Lfttfinin otomobiliy
le BUyUkderede Beyaz Parkta içerek 
§oföre de rakı içirmek istediğini kendi 
tahkikatımıza istinaden yazmıştık. 

DUn öğleden sonra geç vakte .kadar 
bu nokta üzerinde yaptığımız tahki. 
kat mevzuu bamba.Şka bir yola sü . 
rUklcmi§, burada rakı içen, şoföre ra
kı ikram eden müşterinin Ali Rizadan 
başka birisi olduğu neticesine vardır. 
mı:ıtır. 

Mnktul Ömer Lutfinin otomob~1inde 
saat 8 e kadar müşteri olan zat, Rah. 
mi adında biridir. Bu zat dUn de yaz
dığımız gibi Mavi köşeye öğleden son. 
ra yanında. bir Yahudi kızıyla birlik. 
te gelmiş ve içmeye başlamıştır. Kız 

bir mUddet için yanından aynlmış, az 
sonra bir ba.ska kız arkadaşiyle tek -
rar gelmietir. Garson Havyar hanın. 
dan parayı alıp getirdih-ten sonra Uçlı 
birlikte çıkmışlar ve 2972 numaralı o. 
tomobile binerek Mavi köşeden uzak
lo.§mışlardır. 

Rahmi adındaki zatla birlikte bu
lunan kızlardan anasının musevi, ba. 
basmm Türk olduğunu söyliyen Zeki
yeyi bulup görlişen muharririmize bu 
kız şunları söylemiştir: 

- Ben Rahmiyi yeni tanırım. O gün 
saat beşten altı buçuk, yediye kadar 
yhnımızda Fethi isminde başk:ı bir ar-

' kadaşımız da olduğu halde Maviköşede 
oturiduk. Sonra esmer ve balık etinde 

bir şoförün kullandığı yeni bir otomo

bile binerek Beyoğlundan Karaköye 
doğru gittik. 

Rahmi, mütemadiyen: 

- Sizi Arnavutköyilne götüreyim ; 

sizi Büyükdereye götüreyim deyip du
ruyordu. 

Fakat kendisi fazla içmiş olduğundan 
ben ve arkadaşım Fethi Perşembe paza. 
rında otomobilden indik. Rahmi de o
tomobilden inmedi, yalnız baş na yolu
na devam etti. İşin bundan gonrasını 
bilmiyorum. 

Saı ışın kadın dışarıdan mı 
geldı? 
Yapılan tahkikatta, sarışın kadının 

memleketimize bir kaç ay önce yaban
cı memleketlerden birinden geldiği de 
tesbit ediJmi~ bulunduğu ve kadını 
memlel:ctimize getiren vapurun bir kaç 
gün sonra tekrar limanımıza geleceği 
söylenmektodir . 

Casus mu? 
Esrarengiz kadının tanınmış bir za

tın arkadaşının eskiden metresi olduzu 
söylenmektedir. Bu şayia taha!.:kuk et. 
tiği takdirde bu kadının casus olduğu 
yclunda §Uphe izhar edenlere hak ver
mek kabildir • 

Kadıköy 
ölen 

Adllyes1 nde 
avukat 

İstanbul ba:ı:osuna kayıtlı avukat • 
!ardan lbrahim Ma1.har Otak, dün öğ. 
leden sonra Kadıköy mahkemesinde 
davasını takib ederken mahkeme sa. 
!onunda birdenbire fenalaşarak diı-
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Beynelmilel iş kon/ eransında 

Murahhasunız bizde 
işsizlik meselesi 
olmadığını söy edi 

CenevTe, 13 (A.A.) - Anadolu ajan
smru hususi muhabiri bildiriyor: 

Cenevrede toplanan beynelmilel iş kon 
f eransmda, umumi raporun munaka~-
sında Türkiye murahhası, Nec -
meddin Sadak Tilrkiyenin iktısaıdi va
%iyeti hakkında beyanatta bulunmuı 

ve bir yıllık iktısadi cihan vaziyetini 
hillasa eden raporundan dolayı beynel
milel mesai bürosu müdürünü tebrik 
ederek bu rapordan tebarüz eden beıd· 
bin havanın içtimai terakki gayretleri
ne engel olmamasını temenni ede
rek bu h u s u s ta beynelmi
lel vaziyete nlimune olacak milli bir 
tecrübe mahiyetinde Kemalist Türki· 
yenin devletçi sistemini izah etmiştir. 
HükGmetin zirrat, demiryolu ve yol 

işlerine, nüfus siyasetine, muhacir iş
lerine verdiği ehemmiyeti söyledikten 
sonra bu devletçilik ve sanayileşme ha· 
reketi sayesinde Türkiyede işsizlik kal 
madığını bildiren murahbasımı.z sana
yi hareketinin memleket mahsullerine 
yeni bir mahreç teşkil ettiğini ve ame
lenin patron tarafından istisman mev
cut clmadığı için gerek amelenin ge· 
rek köylünUn bu sanayi hareketi sa· 

Kaynar sabun 
kazanı 

ciııayeti 
Baştaraf ı 1 incide 

riakada amelelik yapan l\Iansur isminde 
biridir. Katille maktulün arası bir alacak 
meselesinden dolayı açıktır. 

Maktul Şevkiye borcu olan katil Man
sur kendisinden alacağını istemekte olan 
arkadaşından kurtulmak için bu f cci ci. 
nayeti işlemİ§tİr. 

Katil cumartesi günü fabrika tatil ol. 
duldan sonra bir müddet etrafta dolaş. 
mış, nihayet gizlice içeri girmiş ve bek
çi Şevkiyi uyur bulunca bu fırsattan is. 
tifade ederek derhal üzerine atılmış ve 
başına bir sabun çuvalı geçirip sıkıca 

bağladıktan sonra sırtına vurup kaynar 
kazana götürüp atmıştır. 

Zavallı bekçinin, bütün etleri, hatta 
kemiklerinin miihim bir kısmı, kaynar 
sabun kazanında erimiş, ve vücudunda 
ve elbiselerinden ufak bir parça kalmış
tı. Bunlar bir torbaya konmuş ve tabibi 
adli tarafından defnine ruhsat verilmiş. 
tir. 

Katil Mansur dün akşam suçunu ta. 
mamen itiraf etmiştir. 

Seracetlin 
~ Baştarafı ı incide 

ister, muvaffak olamaz. Fakat SeracecL 
din'in tercümeleri türkçede benim gör
düklerimin hiç şüphesiz en güzelleri idi. 
La Fontaine'in o emsalsiz şadeliğindeki 
in~liği hissetmişti, onu türkçede de mu. 
hafaz:ı etmek için titrerdi. 

Asrl mesleği şairlik değildi. muallimdi 
ve tabiiye muallimiydi. Fakat insanı, 

insan eden bilgilerin aşıkı bir tabiiye 
muallimi. Talebesine hayvanlardan, ne
batlardan bahsederken güzel şeyler mu. 
habbetini, sanat zevkini aşılamasım 

da bilirdi. Memlekette binlerce talebesi 
vardır: hepsine sorun, hepsi de - bugün 
hangi yaşa varmış olurlarsa olsunlar ~ 

kendisinden en samimi sevgi ile bahse
derler. Seracec.'din talebesinin, kendileri
ne sadece falan şeyleri öğretmeğe memur 
bir muallim diye değil, insanhklarmı 

teşkile çalışan, şahsiyetlerini uyandır

mak istiyen bir biirük arkadaş, bir dost 
diye tanıdıkları adamlardandı. 

E'debiyatımıza hizmeti yalmz La Fon. 
taine tercümeleri değildir: Abbe Prcvost' 
nun Manon Lescaut'sunu, Edgar Poe' 
nun hikayelerini de temiz bir dille tercü. 
me etmi~tir. Bu ölen adam kıymetli bir 
muallim. kıymetli bir mütercim, sanat. 
kfir ruhlu bir insandı: ne kadar ağlasak 
yeridir. 

Nttrullalı ATAÇ 

§Üp ölmUş ve hükumet dokoru tara
fından yapılan muayenede kalb sek. 
tcsinden vefat ettiği anl~ılmıı-tır. 

yesinde iştira kabiliyetinin arttığını ve 
bizzat mlistabsiller ile işçilerin bu fab· 
rikalar mamQlfüına müşteri oldukları
nı ve Türkiyede bayat siyasetinin yük 
ııeldiğini iş kanununun tatbikinden 
sonra maliyet fiyatının artmadığını ve 
gerek fabrikalarda gerek madenlerde 
fenni usuller ile rasyonalizasyon işine 
çok cheD".miyet verildiğini anlatarak 
demiştir ki: 

'Dünya bir karga,alık ve ıztırıp 

devri yaşıyor. Fakat ümitsizlik gi.is· 

tcrmek insanlığa yakışmaz. Her halde 
Kemalist Türkiye kendi hesabına sulh 
ve içtimai terakki yolunda çalışmakta 
devam etmeğe kat'ı olarak azmetmiş· 
tir.,, 

Yahudi kızının 
şarkısı 
~ Baştarafı 1 incide 

1 

kı söyletirmiş, eksper Haydarın mUte. 
addid tenbih ve ihtarlarına rağmen 
bu Metini terkedemiyen ustabaşı ni • 
hayet işten çıkarılmıştır. Depodan a4 
tılışmdan dolayı ek.sper Haydara muğ4 
ber olan Receb, bugün kapmm önünde 
beklemiş ve her şeyden bihaber zaval. 
lı adamı tabancayla vurmu.5tur. 

Eksper Haydar, aldığı yaraların te. 
sirlyle hemen ölmüstür. Receb yakn· 
la.nmıştIT. 

Kardeşini 
ö dürdü 

Baştara/ı 1 incide 
Köylülerin söylediğine göre, sene ""' 

lerdenberi çok iyi geçinen bu iki knr .. 
deşin arası son zamanlarda bir kadın 
yUı;ı.inden açılmış bulunmaktadır. Ge. 
rek lbrahim ve gerekse Zekeriya Ay. 
şc ismindeki bir kıza aşıktırlar. İşte 
bu yüzden son günlerde sık sık kavga. 
etmekte ve biribirlerini kıskanmakta,.. 
dırlar. 

Cinayet günü ak§S.mı evine gelen İb
rahim, kardeşi Zekeriyayı odasında. 

bulamayınca Ayşeyle beraber olacağı. 
ıu düşünerek müthiş surette kıskan.. 
mış ve derhal tabancasını hazırlı;'R .. 
rak beklemeye başlamıştır. 

Bu intizar bir hayli uzun sürmüş 
Zekeriya sabahın ikisinde ancak eve 
gelmiş ve kapıda ağabeysiyle karşı "' 
laşmı§trr. Uzun bekleme saatlerinde 
kısknnçhğı tahammülsi.iz bir hal alan 
İbrahim, kardeşinin bir tek kelime bi. 

le söylemesine vakit bırakmadan ta. 
bancasmı boşaltmağa ba.slamıştır. 
Zekeriya kalbine başına ve göğsUne 

yediği dört kur§unla yere serilerelc 
derhal ölmüştür. 

Kardeş katili lbrahim bu feci vnka• 
dan sonra tabancasını orada bıraka .. 
rak kaçmışsa da kendisini takip eden 
jandarma tara!mda.n Üsküdarda ya • 
kalnrunıştır. 

Katil İbrahim suçunu inkar etme1'· 
te ve kardeşinin hücumuna maruz 
kaldığı için kendisini müdafaa ettiği· 
ni söylemektedir. 

Hitierin muavini 
ateş 

püskürüyor 
Berlln,, 13 (AA.) - Havas Ajansı 

muhabirinden: 

Steten'dc Nazi fırkasının mahnJlf 
kongresinde, Bitler de hazır oldUf~ 
halde, bir nutuk söyliycn Rudol 
Hes, Çckoslovakyaya şidd('tlc hUcuıil 
etmiştir. 

'•- Çek devletinin sulh ve niza~ı 
muhafazaya ve vatandaşlarının b 

1
: 

maye ve emniyetini temine ehil 0 

~~madığı aşlkA.rdır. Çekoslovnkya, 
6 

rupanın en tehlll<eli noktası ballıl 
gelmişti. Hitlerin sa.kin ve sağlsı:, 
sinirleri ve sulhcuynne hissiyatı. Jt. r 

1ı:1tı ' rupayı bir fcll'lkctten kurtnraı ' 
0

, 

halbuki diğer bUyUk devletler. ~ 1• 
koslovnkyayı itidale da\"et cttnC 
çin hiçbir §ey yapmryorlar.,, 
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Mavi yüzük 
M. E. 

Dürdane fikrinde ısrar ediyordu: 
- Hayır, nafile Faruk. Ne söylese. 

niz beni inandıramazsınız. Sizin gibi 
şık, zarif bir genç, parmağında bu 
mavi taşlı, manasız, biçimsiz yüzüğü 
ta§ımaz. Yüzüğünüzün muhakkak bir 
hikayesi olacak. Hem de bir aşk hika. 
yesi. Onu muhakkak bize anlatmalısın. 
S<m de bu fikirdesin değil mi Mür -
vet .. 

Mürvet Dürdanenin mütaleasına i§
tirak <.'tti ve: 

- Vallahi Faruk, dedi, bu hikayeyi 
dinlemek isteriz. Kimbilir, ne ince, ne 
manalı bir hikayedir. 

Faruk ellerini uzun saçlarının için· 
de dola~tırdı. Dudaklarından manası, 
rengi belli olmıyan bir tebessüm geç. 
ti. Sonra: 

göre insana saadet getirirmiş. Yüzüğü 
aldım, parmağıma geçirdim. · 
Akşam eve geldim. Genis koltuğum. 

da gözlerim yarı kapalı, odamın sıcak. 
hğmı emerek düşünüyordum. Her ak
şamki gibi mavi abajurlu lambanın et
rafında gölgeden hayaller uçmaya 
ba~ladı. Size demin de söylediğim gi. 
bi o vakit hasta, sinirli bir gençtim. 
Garib bir musiki kulaklarımı doldur. 
du. Bakışlarım parmağımdaki yüzü
ğe takıldı. Orada yeni bir hayal can
lanıyor gihiydi. Bu hayal hemen he • 
men çıplaktı. Yalnız kalçalarında be. 
yaz bir bez parçası bağlı. Başında 

bembeyaz bir takke. lşte o kadar. Vü
cuduna baktım. Pazuları kuvvetli, o· 
muı.Jarı, göğsü genişti. Tunç rengini 

lışıyor, ekin biçiyordum. Uzaktan üç 
adam belirdi. Onları derhal tanıdım. 
Ortadaki, katipti. Uzun kamıe kale -
mini kulağının arkasına yerleştirmiş. 
Sağında, elinde kalın sopasıyla iriyarı 
bir herif vardı. Solunda da bir zenci. J 
Elinde ince hurma dallarından örül • 
müş bir kırbaç tutan bir zenci. Yaklaş ! 
tılar, katip sert sert: 

gar göndermek için yoruluyorlardı. A. 
layın etrafını alan rahibler ellerinde 
altın ve gümüş buhurdanlar tutuyor
lardı. Buhurdanlardan ince, mavi, ko. 
kulu bir duman yükseliyordu. 

"Biz gözlerimizi kaldırmadan çalı -
şıyorduk. Firavunun taht revanım 

kansının taht revanı takib etti. Orada 
ay kadar güzel bir kadın vardı. Saçla. 
nndan çıkan sarhoş edici kokular ha
vayı doldurmuştu. Kendisine kadar 
yükselen ter kokumuzdan iğrenmi§, 

burun deliklerini tıkamştı. Fakat genç 
kadının gözleri vücutlarımız üzerinde 
dolaşıyordu. Beni gördü. Bakı§larmın 
sivri bir ok gibi etlerimin içine girdi. 
ğini duydum. Ürperdim ve olduğum 
yerde mıhlandım kaldım. Kalın sopa 
omuzlarıma indi. kırbaç ateşten dille
riyle sırtımı yaladı. Ben i§e koyuldum. 
lhti§Rmlı alay tatlı bir rüya gibi göz. 
den silindi. 

1 
lık, ölilmden soğuk bir yerde bekle • 
dim. Saatler biribirini kovaladL Kim· 
se, hiç kimse gelmedi. Sonra, çok son
ra kalın kapı hafifçe açıldı. İçeriye bir 
adam ve bir kadm girdi. Erkeğin elin. 
de kırmızı alevlerle yanan bir meşale 
vardı. Duvarlarda aydınlık gölgeler 
sallandı. Bu kadın, yanlış görmüyor
dum. Bu kadın oydu, firavunun kan
sı. 

Erkeğe işaret etti. Bağlarnnı çöz .. 
diller. Adam meşaleyi yere sapladı, 
Bizi yalnız bıraktı ve çıktı. Bu kadın, 
firavunun yatağından çıkan, buraya 
kadar koşan ve bu karanlık zindana 
giren bir kadındı .. Bu kadın, kuvvetli 
adalelerin, şişkin pazularm, geniş o -
muı.Jarm önünde kendinden geçen ka • 
dınlardan biri .. 

- Haydi, dedi, Firavunun emriyle 
bir kanal açılıyor, orada çalışacaksın! 

Yalvarmak istedim. Hurma dalları
nın atf!şli temasını sırtımda duydum. 
Ilık bir mayi omuzlarımdan aktı. 

Onunla tatlı, hiçbir insana nasib ol
mıyan tatlı saatler geçirdim. Güne~ 

doğmadan ihtiyar tekrar geldi. Kolla. 
rımı ayaklarımı bağladı. Kadınla be. 
raber çıktılar. Hem de bir tek kelime 
söylemeden. 
Sabahın ilk ışığıyla beni cellMa 

verdiler. Başım ağır satırın tazyikı 

altında yere düşerken gözlerimde ve 
beynimde yalnız o vardı.,, 

- Evet, dedi, yüzüğümün bir hika. 
yesi var. Fakat tahmin ettiğiniz gibi 
bir aşk hikayesi değil. Bilakis beni 
aı;ktan kurtaran bir hikaye. Biliyor -
sunuz, bu yüzük tam dört aydır par
mağımda. Dört ay evvel ben hasta, 
hulyacı, bedbin bir gençtim. Şimdi bir 
köylü kadar basit ruhlu, bir göçebe 
kadar sağlam ,·ücutlu bir adamım. 
Mazideki varlığım. ancak pP.k nadir te 
fek kür dakika!arımda fena bir rilya -
nın hatırası gibi başımda canlanıyor. 
Dört ay evvel hürriyetim esmer bir 
kadının siynh saçlarıyla bağlanmıştı. 
Onun, yıldızsız gecelerin gökleri kadar 
derin, siyah gözleri vardı. Tıpkı gözle
riniz gibi Mürvet .. 

Faruk bir dakika sustu. Sonra du • 
dnklarmdan istihzaya benzer acı bir 
tebessüm uçtu ve: 

andıracak kadar csmcrlc~n yüzünde 
tatlı bir tebessümün ihtiuızları dola . 
şıyordu. Yüzüne, çok ıstrrab çekmiş 

bir adamın çizgileri çizilmişti. Fakat 
iri siyah gözlerinde saadet ateşi yanı. 

yordu. Bana sağ elini uzattı. O vakit 
hayretle titredim. Bu elde de parma
ğımdaki yüzüğün tıpkısı vardı. lri ma· 
vi taş üzerinde hamamböceği, ayni 
vaziyette büzülmtiş duruyordu. 

Hayal çok yakınımdayftı. Çöllerin 
rüzgarı knd::ı.r sıcak nefesi şakaklan • 
mı yakıyordu. Birdenbire bu nefes ku. 
lakl.arımda fısıldıyan bir rüzgar oldu: 

Yola koyulduk. Yolda sağdan sol • 
dan kafilemize iltihak edenler çok ol
du. Beynimizi eriten kızgın güneş al
tında günlerce yürüdük. 'Kalın sopalar 
omuzlarımızda kırıldı. İri kan pıhtı. 
ları, sırtımızda dondu kaldı. Yürüdük, 
durmadan, dinlenmeden yürüdük. A
çılacak kannhn yanma geldik. İşe ba§. 
ladık. Günler, haftalar etlerimizi eri
ten, kemiklerimizi kıran sıkı bir çalış 
ma içersinde eridi. Bir gün ortalıkta 
yeni bir haber çalkandı. Firavun açı
lan kanalı görmeye gelecekmiş ... 

"Ertesi gün daha erken kalkıldı. 
Kamçılar sırtımızda daha canlı şak . 
ladı. Sıcak kanlar, kızgın kumlar üze
rine daha koyu aktı. Vücutlar yağlı 

''Gece, ıslak ve çamurlu topraklar 
üzerinde kırılan bel kemiklerimizin a
cısını dinlendiriyorduk. Her acıyı din
diren uyku, ağır bir gölge gibi vücu. 
dumuza asılmıştı. Sabahleyin yüzle -

rimizde şakhyan kanlı kırbaçlarla u
yandık. Parmağımda mavi bir pırıltı 
gördüm ve şaşırdım. İşte senin par • 
mağında duran bu mavi yüzüğün üze. 

Hayal bunları söyledi ve kayboldu. 
Faruk yerinden kalktı. Asabi adım

larla odada dola.stı ve Mürvetin önü
ne dikilerek: 

- Uyandıktan sonra düşündüm, de
di. Ben hangi kadın için bu Mısırlı gi
bi ölüme kadar gidebilirdim. Bu fe -
dakarlığı hiçbir kadın için yapamaz • 

dım. Hattô. gözleri yıldızsız gecelerden 
daha siyah o kadın için bile. O halde 
kalbimde dolaşan hisse aşk demek bu 
kelimeyle eğlenmektir. İ§te o dakika

da her şeyden kurtuldum. 

- Kalbim, dedi. aşk sandığım bir 
hisle çarrıyordu. lşte o aşka inandı -
ğım gül\lerin birinde ... Hiç unutmuyo
rum. Islak yağmurlu bir günde, 1s . 
tanbula yeni gelmiş bir ecnebi ile be. 
raber Bedestenin, kapalı çarşının bin 
bir çeşit eşya ile dolu dükkanlarının 
birinden çıkıyor, ötekine giriyorduk. 
lş~c o dükanlardan birisinde bu yüzü. 
ğü gördüm. Kocaman mavi taşı üze
rınde bir hamamböceğinin siyah göl
gesi işlenmı~ti. Rir Mısır masalını hn· 
tırlndım.. Hamamböccği, Mısırhlara 

''Sen, d<'di ömrümün birkaç saatin
de parmağımda taşıdığım bu yüzüğe 
malik oldun. O halde hikayemi dinle
meye 'mecbursun. Bu yüzük bana fe . 
Jaketlerin en kanlısı içersinde saadet. 
lerin ~n unutulmazını getirdi. O sa
adet dakikasını tekrar yaşamak için, 

ve pis kokulu terler içersinde yıkan • 
dı. lşbaşılar vahşi hayvanlar gibi göğ
redi. Biz işi anladık. Firavun o gün 
gelecekti. 

rinde hamam böceği bana bakıyor ve 
gUlüyor gibiydi. Daha fazla düşünme
ğe vaktim yoktu. İşe başladım. Öğle 
paydosunda yüksek bir katib olduğu, 

o :elaketle karşılaşmaya razıyım. 

"İkindiye doğru ihtiyar firavunun 
ihtişamlı alayı uzakta canlandı. On i
ki esirin omuzları üzerinde duran bir 
taht revanda altın ve gümüş kakma. 
lı iı;kemlesi üzerinde oturan firavun, 
gözlerimizin önünden bir mabudun ha- ı 
yali gibi geçti. Önünde, arkasında ' 
çıplak vücutları üzerinde iri ter dam. 
lalan damlıyan iki esir uzun birer yel
paze ile firavuna serin, tatlı bir rüz-

başındaki kırmızı takkesinden anla • 
şılan bir adam geldi. Hepimizi dizdi ve 
sırayla parmaklarımızı yokladı. Par -
mağımdaki yüzüğü görilr görmez be
ni ayırdı. Sert kalm iplerle kollarımı 
arkadan bağladılar. Kırbaçlar çok in. 
safsızca şakladı. 

Faruk, ağır ağır iskemlesine oturup 
cigarasını yakarken Mürvet, odada 
Dürdanenin de olduğunu dilsfuımeden 
yerinden fırladı ve Faruğa doğru ko-

"Ben kızgın ve sıcak toprakları üze. 
rinde tekerleksiz tahta sapanla çift sü 
ren bir Mısır köylüsüydüm. Sıcak bir 
günde tarlamda elimde orak, boyum 
kadar yüksek buğdaylar arasında ça· 
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-----~------------------------------------------------------nun k\.nJısini kovmak istediğini zanne
derek, yalvarır bir tavırla, ellerini 
göğsünde bitiştirdi. 

Krebiyon büyük bir dikkatle cnlara 
bakıyordu. Gayet sakin görünüyor, 
yalnız parmakları, gayri ihtiyari tut
muş olduğu bir iskemlenin tahta yeri, 
ne asabi hareketlerle manalı darbeler 
indir:yordu. 

Bu aralık d'Assas ayağa kalkmrş o. 
)up, heyecanından konuşamıyacak bir 
hale gelen genç kadının gözleri içine 
mert nazarlarla bakarak, taze ve ber· 
rak sesiyle ve tatlı bir tavırla şöyle di· 
yodu: 

- Madam, gelip beni hapisanede 
görmek şerefini bana bahşettiğiniz za
man, bir erkeğin bir kadına söylememe
si kap eden sözleri söyliyecek kadar 
kendimi unutmuş ve böylelikle her er. 
keğin kadına borçlu olduğu hürmete 
aykırı harek~t etmiştim .. Bu nezaket -
sizliğimden dolayı affınızı istirham e
dlyorum .. 

Genç kadın, parlayan gözlerini cnun 
~ehres!ne doğru kaldırarak, duyup 
duymadığını, rüya görüp görmediğini 
kendi kendine sordu ve söyliyecek bir 
tek kelime bulamadan, hıçkırıklar için
de ağlayarak, -dizleri üzerine yere yt· 
kıldı ve şövalye, bir tek hareket yapma. 
b vakit bulamadan, onun elini tutarak 
Öptü. 

D'Assas, mahcubiyetinden kıpkır-
tnızı kesilerek, onu süratle yerden kal -
d•rdı ve mırıldandı: 

- Ah'! Madam! .. Ne yapıyorsunuz? 
Ve şaşkın bir hale gelmiş olan za

vallı şövalye, ondan yardım istiyormuş 
gibi, Krebiyona bakıyordu. 

Ayni derecede mütehassıs olan şair 
bu bakışın manasını pekala anladı. Genç 
kz.dırıa doğru bir koltuk çekti ve Jülyet 
bu k~ltuğun 'çinc düşerek, başı elleri 
a a'lında gizli olduğu halde, hep ayni 
tlıüthiı hıçkırıklarla sarsıl:lı. 

Şair, ~övalyeye susmasını ve bu sa-

mi mı ıstu dba hürmet etmesini işaret 

eden bir jest yaptı ve elini yavaşça genç 
kadının başı üzerine koyarak, alaycı 

mizacından kat'iyen beklenmiyen na. 
mütenahi tatlılıkta bir sesle şöyle de. 
di: 

- Ağlayın, yavrum, ağlayın.. Göz 
. yaşlan mukaddestir, çünkü kalbi saf
laştırır. Ağlayın ... Çünkü göz yaşları
nızla beraber, ayni zamanda, kalbin;zi 
boğmuş olan bütün fena düşünceler de 
'düşüyor .. Ağlayın, çünkü bu göz yaş
ları kalbinizi yıkıyor.. Ağlayın, yav
rum .. 

Ve bu cidden iyi kalbli insan, ç~u. 
ğunu beşikte sallıyan bir anne gibi, 
tatlı kelimelerle, şair kalbini söyletiyor 
ve genç kadının saflaşan kalbindeki ıs
tır?plarını uyutuyordu. 
Bu mlhidet zarfında d'Assas da, bu te
maşayı seyrediyor ve gizlemeğe lüzum 
görmC'diği büyük bir heyecan içinde 
dinliyordu. 

Nihayet, genç kadın, sakinleşir gibi 
oldu. 

Gözlerini sildi, mahzun ve tatlı bir 
tebessümle: 

- Artık bitti!.. 
Dedi. Ve bu sözleri söylerken, göz· 

leri gayri ihtiyari d'Assasa dikildiği 

için, Krebiyon çekilmek üzere bir hare. 
ket yaptı ve şövalye bu hareketi endi
şeyle gördü. Çünkü kcntesin neye gel· 
tliğini kendi kend:nc soruyor ve haki
katen gidgide muammah ve garip bir 
hal alan bu kadının vaziyeti onu kor. 
kutuyordu. 

Jü!yet, bu endişeyi gördü mü? D'As
sasın zihninden geçenleri anladı mı?. 

Bunu kat'iyetle söylememize imkan 
y.:>k. 

Muhakkak olan bir şey varsa kapıya 
yaklaşmış bulunan Krebiyona şöyle de· 
diğidir: 

- Çok rica derim, mösyö, kalın ... 
Mösyö d'Assas:ı söylemek üzere geldi· 
ğim &Özleri duyabilirsiniz. 

şarak: ' 

"Firavunun zevcesine ait mavi taş
lı yüzüğü çalmakla suçluydum. Beni 
kapadıkları siyah ta~lı . geceden karan 

- Faruk, dedi. Bu uğursuz yüzüğü 
at parmağmdB;Il ... 

Sonra ikisi birden sustular ve iki 
sevgili gibi bakı~akta devam ettiler. 
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--------------------------------------------------------------...... teiiğinizi yaparsınız, fakat ben intika· 
mımı almak istiyorum ve korkunç bir 
1ckilde alacağım .. 

- Haydi, bayai, azizim kont, sakin· 
leşin ve madem ki muhakkak intikam 
almak isiyorsunuz, şu halde .. bu d'As. 
aası size terkediyorum. Ona istediğinizi 
yaparsınız .. Şimdi men un oldunuz mu? 

- Oh 1 teşekkür ederim, monsenyör! 
- Çabuk iyileşin, çünkü size ihtiya-

cım olacak .. 
- Merak etmeyin, yatağımda kal· 

maktan, çok daha başka işlerim var ... 
Ve kont korkunç bir tebessümle ilave 

etti: 
- Burada boşu boşuna vakit geçire

cek değilim, monsenyör .. 

- Pekala .. Fakat sırf menfaatiniz 
iktızası olarak, ihtiyatsızlıkta bulunma· 
yın .. Şimdi sizi bırakıyorum .• Verilecek 
~cil emirlerim var .. Mösyö Andre, bu 
ayyaşı size bir defa daha emanet edi· 
yorum. Bu hususta size verdiğim tali
matı, harfi harfine yerine getiren . 

Bu sözler üzerine, mösyö Jak, do
labın <libindeki gizli kapıya yürüyerek 
kayboldu. 

Bir çeyrek saat sonra, Noe, oldukça 
konforlu, pencere ve kapısı bulunmryan 
bir odaya nakledilmişti. 

Bu odayı bir idare kandili, hafif bir 
ziyayla aydınlatıyordu. 

Sarhoı geniş bir koltuğa yerleştiril

miş, ve, küçük bir masanın üzerine, ay
yaşın nazarı dikkatini celbeden bir §e· 
kilde, bir çok şarap şişesi konmuştu. 

Bu şişeler, cidden mukavemet edilmez 
§eylerdi. 

X.'fIV 

BEKLENILMIYEN BiR ZtY ARET 

D' Assasla Krebiyon gittil:ten sonra, 
kontes dü Barri, uzun milddet kalbini 
vermiş olduğu insanın çıtlıp gittiği lta. 
pmın önünde, düşünceli bir halde kal
m:ştı. Bu gen~ ve güzel kadının kafa-

sında ağır, fakat muannit bir mücade· 
le vuku buluyordu. 

Hiç bir zaman tanımaıdığı, hatta mev
cudiyetlerinden dahi haberdar bulun • 
madığı bir çok düşünceler onun kafası
na nüfuz ediyor ve zihninde yeni ufuk
lar açıyordu. 

Yabancı, hicaplar, incelikler birden
bire onu sarıyor ve genç kadın, vaktiyle 
ne olduğu, ne yaptığını ve hfila ne va
ziyette bulunduğunu düşündükçe kıza
rıycrdu. 

Bu ani hicaplar .. Onu hayrette bıra
kan ve ayni zamanda teshir eden bu 
yeni düşünceler nereden ve niçin geli
yordu?. Bunun sebebi neydi?. 

Işte sebep: Hiç bir zaman çarpmı-

yan bu kalbde, saf ve samimi bir aşk hü
kümf erma olmağa başlamıştı; intiras 
ve kin gibi yabancı ve çirkin hislerin 
aşkla yaptıkları korkunç mücadeleden 
aşk galip çıkıyordu: henüz bakir olan 
bu kalbteki fenalıklar, aşk denen bu 
hakimi mutlakın temasiyle eriyor, te
mizleniyordu. 

Ve genç kadın tamamiyle ~eğişmiı, 
düşünceli bir halde, ilk defa olarak kon-

tes dü Barri ismiyle meydana çıktığı 

büyük baloyu görür gibi cluyor ve ku
laklarında, kont dö Sen . Jermcn'in 
ciddi ve tatlı bir sesle söylediği şu söz
leri duyuyordu. 

- Siz kontes dü Barri değilsiniz ve 
hiç bir zaman olmıyacaksınız .. Henüz 
geç değildir .. Doğduğunuz memlekete 
Vokulöre gidin .. Orada mütevazi, fa• 
kat namuslu bir hayat sürün ve emin 
olun ki, saadeti ancak böyle bulacak -
sınız .. 

Şimdi de .. Garip şey! .. d'Assasa re
fakat eden bu alaycı tavırlı, müstehzi 
balrtşh, tıyatro aktoruymuş gibi, biraz 
miibalfiğalı jestler yapan şair, ona, ayni 
tatlı tavır, ayni tatlı bakışlar ve hemen 
hemen ayni kelimelerle, ayni sözleri 
tekrarlıyordu. -
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Hicri: 1357 - RebiülevYel: J5 ,,._, ....... 
4,28 

<ııuttm bat,.. 
19,44 

Y&l:lt Ba1>aıı Otıe rundl ._.,... ıat• ._. 

2,25 12,14 16,15 19,44 21,4' 2,07 

Lüzumlu T elelonlm 
Yangın: 
lstanbul için: 24222, Beyo~lu için: 4464', KodıklSy için: 60020, Usküd~ 

lçJn: 60G25. 
Yeşllköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, DQyOkdere,Fencrbahte, Kandilli, Eren. 

k6y, Kartal, Büyükada, Heybeli, Bursnz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
runa yangın demek kAfldir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz " " 36 •• 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Gal:ıta yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdad: 44998. Müddeiumumilik: 22290. Emniyet mOdilrlü~fi: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Ciball: 20222. Nuruosına. 

4e: 21708. Osk!ldar - Kadıköy: 60773. 
Hav:ıgaıi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60700. BeyoAlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıköy ciheti: 60447, 

Denizyolları 
lstanbul acenteliği: 22740, Knraköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 1\ludnnya, 20 ll:ındırma 

-471 AL7tNPıN.l/R11 
Cô7UR&R SliHı8ıNı 
.SDR~i?ı"l. BULVN· 
C .ı:} HıR j/ZJ V 4 l<l/L>JR 

Pazar Tophaneden 9, lmroz, 90,30 lımit, Galatadan 8,30 Mudanya, 10,30 tz. 
mir Sfir, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Yarın hareket edecek olan ''opurlnr: Saat 1Cl,30 do Mudanyıı, 20, de Bandır 
mn seferleri Tophaneden, 15 de Ay\':ılık. 18 de de Bartın seferleri Sirkeciden ya
pılacaktır. 

J." ··zeler 
Ayasofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Çinili Röşk, Askeri Müze ve 

aarnıclar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhht Müze: 
(Bu m!lıeler hergün sııat 10 dan 16 ya kadar ccıktır.) 
Türk ve lslAm eserleri müzesi: Pazartesiden başka hergün saat 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma gOnleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hersiln saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurları: Cumartesi günleri 13 de K15stenceye; Sah gOnlerl 18 de 

Pire, Beyrut, lskenderlye. 
ltalyan vapurları: Cuma günleri saat 10 da Pire, Ilrendiıf, Venedlk, Triyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MüdOrlü~ü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergOn Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

saat 7,25 le Sirkeciye muvasalnl eder. 
Konvansiyonel 20,30 da ı ... lkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergiln saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadclu Hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 da 

fükişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapanırı. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhlclitl Poznrtcs!, Çarşamba 

TC Cuma günleri Haleh ve Musula kadar sefer etmektedir. 
MÜNAKASA tLANLARI: • 

14 HAZtRAN - 1938 

lstanbul Radyosu 

14 HAZİRAN - 1938 SALI 

18,30 plAkJa dans musikisi, 10,15 fOn
ferans, Fatih bnlkevi namına, Burhan Fe
lek (Olimpiyatlar) 10,5:i Borsa haberleri., 
20 Grenviç rasathanesinden naklen saat
ayarı, 20,02 Vedia Rıza ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları 20,45 hava raporu, 20,48 Ömer nzn 
tarafından arapça söylev, 21 Tahsin Kara-. 
kuş \'e arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 21,45 orkestra, 22,15 
ajans haberleri, 22,30 pl1ikla sololar, ope
ra ve operet parçalan 22,50 son haberler 
ve ertesi günün programı, 23 son. 

, -, 
Alemdar Sineması 

Salı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 10 Karablsn, 20 Bandırma, Ga· 
Jatadon 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 

Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Dandırmn, Sirkeciden 15 Ayva. 
lık, 18 Bartın. 

Perşembe Tophaneden 9,30 lımlt, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Gnlntadnn 
12, Karadeniz, 

inhisarlar idaresinin l\luğla miistakil müdürlüğüne bağlı Fethiyedeki hn-
rut deposunda yaptırılacak tnmiratla, duvar, iskele ve hekci evinin inşaatı 
pazarlık usulilc eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli :!674 lira olan hu eksili. 
me yarınki çarşamba günü saat üçte idarenin Kabnlaştaki levazım ,.c mübnyaat 
şubesinde yapılııcaktır. 

GEÇEN SENE BUGÜN l\"E OLDU? 

IKl FiLM 

1 - Romeo Jülyet 
Cuma Tophaneden 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, Sirkeciden 10, l\fersin. 
Cıım:ırıesi Tophaneden H, Mııd:tnl ıı, 20, Rnnclırmıı, Sirkcclrlen 15, A'Y'·alık, 

18, Bnrlın 
• Jlü)·Ok l\flllet l\fecJisi bn1tün tatil cıilldl. 

2 - Lüi: Sütçü, Bolisör 
• HarirİY<' vekiliınl:ı: Jlnl;rl ııfo ~iıli) or. 

MARKTZ DO POMPADTJR 

Ve, gene tıpkı Sen - ]ermen gibi, bu 
yabancı da, sanki onun ne olduğunu 

keş{ ve ona .oynatılan rolden bahsetmiş
ti. 

Domek o da biliyordu? 

Ve eğer Sen - ]ermen ;gibi, o da bili· 
yor idiyse, niçin sevilen erkek soğuk 

ve lıtihfaf dolu bir vaziyette SC9 çıkar • 
madan dururken, şairin nazarlannlda o
kuduğu bu merhametin, bu tatlı muma. 
melenin sebebi neydi?. 

Bütün bu şeyler onun nazarlanna 
çarpıyor ve Uzerine aldığı işde hezimete 
ufrayıı.cağı dilşüncesi, batıl itikatlara 
mütemayil zihniyete gitgide, daha fazla 
nakşediliyordu. 

~e genç kadın, hicapla hezimete uğ
Tamaktansa bu İ§ten, kendiliğin'den vaz 

eçmenin daha iyi olup olmryacağrnı 
kendi kendine soruyordu. 

Hiç olmazsa, kendi arzusiyle çekildi. 
ğt takdirde, bu kadar iyi mumamele 
• gördüğü insanların sempatilerini kaza
nacak, onlardan hürmet görecekti.. Hal-

buki israr ederse, gizli bir hissikablel. 
vukuun muhakkak olacağını haber ver
diği hezimete uğrayacak ve böylelikte 
herkes, hatta kendisini tahrik edenler 
dahi ondan yüz çevireceklerdi. 

Ve genç kadının muhayyilesi Sen _ 
1ermenden, Krebiyona gittiğinden, gay
ri ihtiyari şairin sözlerini tekrarlıyor -
'du: 

- Siz, size burada oynatılan rol için 
yaratılmadınrz. 

Ve Jillyet, vicdanındaki tahavvülden 
hayrette kalmış bir halde, heyecan ve 
azap içinde, bu şairin haklı olduğunu, 

onun sözlerin 'clinliyerek, elindeki kü
çük .servetle doğduğu memlekette na
musiyle yaşayıp, küçük hemşiresini bü. 
y\1tmenin en doğru bir hareket olacağı
m kendi kendine söylüyordu. 

Esasen, bugün kendisine gayet mü
tevazi görünen bu kUçUk servet, daha 
bundan kısa bir müddet cvıvel, cnun 

için t~hokkuku imkansız bir rüya gibi 
görünmüyor muydu?. 

Genç ka'dm, bu düşüncelerden, bir 
rüyadan uyanır gibi uyandı ve, ancak 
o zaman, Krebiyonun gitmeden evvel 
eline sıkıştırdığı bir kağıt parçası tut· 
tuğunu farketti. 

Bu kağıtta, bir otelin isminden ve 
katla oda numarasından baıka bir şey 
yoktu. 

Bu şüphesiz d' Assasın adresiydi. 
Demek bu yabancı, adresi bilmenin 

onun için faydalı olabileceğini \düşünü· 
yordu, öyle mi? Demek onun d'Assası 

görmek istiycceğini düşünüyordu, öy
le mi?. 

Niçin? Şato hapisanesinde, aralann. 
da geçen hadiseden sonra, o, artık nasıl 
bir tc ebbüste bulunabilirdi?. 

Bu şair ondan ne ümit ediyordu? 
Ve genç kadın, büsbütün düşünceye 

dalmış olduğu halde kC>§ke dönecekken, 
birdenbire, b a h ç ı v a n ı n belki 
de gevezelik edeceğini ve iki firarinin 
bahçeye nasıl girdiklerini anlatacağını 
düşündü. 

Şahsen buna ehemmiyet vermiyordu. 
O kadar bitkin ve cesareti o kadar kı
rılmıştı ki, kralın ve mösyö Jakrn. ~ö
valyeyi kaçırdığını haber almalarına al· 
dırmıyordu. 

Fakat pekala anlıyordu ki, lüzumsuz 
bir boşboğazlık, her §eye rağmen sev
diği insanı yakalatabilirdi. Halbuki, o
nu artık hapisanede görmek istemiyor
ldu. 

Bunun içindir ki, bahçenin dar bir 
yolundan geçti ve her zamanki i§iyle 
meşgul bulunan bahçıvanı görerek ona 
şöyle dedi: 

- Bu iki asilzade nihayet gittiler. 
Ba§ka bir sefer daha ihtiyatlı ha.reket 
edin, Gaspar .. Bu defa, bu hadiseyi kra
Ja duyurmıyacağım .• Fakat dilşüniln ki 
böyle bir hfiıı:iise tekerrür eder de kral 
bunu öğrenirse, sizi merhametsizce ko
var •. Halbuki, zannederim, siz aile sa-
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~~--...---------~--~--------------------------------.... -----------hibisiniz .. Sırf kendi menfaatiniz na. 
mına, dikkat edin de, bir daha böyle bir 
ıey tekerrür etmesin .. 

. Bu sözler, i§ini kaybetmekten korkan 
Gasparx sararttı ve adamcağız, titrek 
bir sesle cevap verdi: 

- Size yemin ederim ki, madam, bu 
asilzadelerin buraya girmelerine mtini 
olmi!k ve gir~ikten scnra lda, dışarıya 

çık:ırmak için, elimden gelen her şeyi 
yaptım. Hatta genç olanı bana kil. 
çük bir kese altın verdiyse de 
almadım. Halbuki, filhakika aile sahibi
yi:n .. Eğer, madam bana, hiç bir şey 
eöylemiyeceğini vaad etmek Hltfunda 
bulunursa, böyle bir şeyin bir daha te
kerrür etmiyeceğinden emin olabilir ... 
Fakat yalvarırım size, kral bunu duy 
masm. 

- Hiç bir şey söylemiycceğir:ıi vaad 
ettim ve bu vaadimi tutacağım .. Kral 
hiç bir şey bilmiyecektir. Yeter ki siz, 
bir şey söylemek tedbirsizliğinde bu
lunmayın .• 

- Ma:dam endişe etmiyebilir .. Ken
di kendimi ele verecek değilim. 

Bu sözleri söylerken, adamc:ığız, 
son derece mahcup görünüyordu. 

Kontes bu mahcubiyeti farketmeden, 
devam etti: 

- Size teklü edilen altınları alma • 
dığınıza çok iyi yaptınız .. Fakat sadık 
hizmetiniz yüzilnüz'den hiç bir şey kay
betmemenizi istediğim için, işte benim 
mükAfatrm. Bunu alabilirsiniz. ümit 
ederim ki bu ımüktifat, sizin reddetmiş 
olduğunuzdan daha küçük değildir. 

Ve kontes ,adamcağızın hürmetkar 
teşekkürlerini kısa keserek, köşke dö
nerken, Gaspar da büyük bir memnu -
niyetle k~seyi cebine yerleştiriyor ve 
hiddetle kulağını kaşıyarak mırıldanı
yordu: 

- Halbuki, ben aptal, dilimi tutama. 
yıp, her şeyi matmazel Nikola anlattım. ı 
Tanrı vere de bu iyi kalbli kız, benim 
gibi gevezelik edip, başkalarına bir 

şey söylemesin .. Madam çok iyi kad.n
dır, bunu affeder. Fakat mösyö Ubel 
kat'iyen şakaya gelmez 'Ve beni derhal 
kovar. O zaman zavallı çocuklanmın 

hali ne .olur? Matmazel Nikola rica et
meliyim de, hiç bir §CY söylemesin .. 

Bu mUddet zarfın'da, odasına girmiş 
olan kontes de kendi kendine şöyle di
yordu: 

- Gaspar, yerini kaybetmek ihtima
linden pek fazla korktu. Hiç bir şey 

söylemiyeceği muhakkaktır. Oh 1 Ra. 
hat ettim. 

Ve genç kadın, ba~ka ellere ge;ip 
firarinin adresini meydana çıkarmama
sı için, kağıt parçasını bir mum alevin· 
de yaktı .. 

Bu hadiseden sonra kontes, iki gün 
müddetle, müthiş bir iç buhranı için
de, kalbine büsbütün nüfuz eden yep• 
yeni his ve düşüncelerle haşhaşa kaldı, 
fakat bir türlü kat'i kararını verecek 
kuvveti kendisinde bulamadı • 

Son derece asabi görünüyor ve se. 
bepsiz yere, hazan kahkahalarla gülüp, 
hazan hıçkırıklarla ağlıyordu. 

Küçük evde herkes, genç kadının ge· 
çirdiği bu asabi buhranın tesiri altın
da kaldı. 

Hatta kral bile, bu yüzden, gayet so
ğumuş göründüyse de, genç kadın bu· 
nu farketmcdi, yahut ta farketmemiş 
göründü. 

Nihayet, ikinci gün, artık tahammül 
etmedi, gayet sade, siyah bir tuvalet 
giydi ve Nikola dışarıya çıkacağını ha. 
ber verdi. 

Krebiyonun kendisine verdiği adrese 
gitti, hiç kimseye bir şey söylemeden, 
doğru yukanya çıktı ve kalbi müthi~ 
bir heyecanla çarparak kağıdda işaret 
edilen kapıyı vurdu. 

Ona, kapıyı Krebiyon açtı. 
Şair, bu ziyaretten hiç te hayret ~t

memiş göründüyse 'de, buna mukabıl, 
d' Assas, şiddeti ürperdi. 

Genç kadın bu ürperişi gördü ve 1:1" 
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Otonıatik ·' 

g Tercüme i\ülllyatı s 
) 1 1Nct SERİ ~ 
::_:_-_=_=_ N o. Kuruş f 1 

ı Safo ıoc :E 
g 2 AUe temberi 100 ~ 
~ 3 Ticaret, benka, bo~a 75 j 
i 4 Devlet ve lhUIA.l 70 ~ 
i. 5 Sosyalizm 75 ! 
~ 6 Rasin l '15 ~ 
ı 7 işçi ırnufı lhtllAU 60 j 
s 8 lAşuur 60 : 
~ 9 lsfabana doğru 100 ~ 
- E~~ı ~ 10 Rasln a 75 .. 

%. (Bu acrlyt blrdea aJaalara ı Ura ss E 1 

~ kuru, lkram cdJltr, ve 2 llnı 82 trorq İl! 
E 
5 PC5ln almarak kalanı ayda J er lira· i 
~ dan ,·cr~lye bırakılır.) i 
: ~ 
E 2 ~ot SERİ i 
( 11 Gorto Baba 100 ~ 
g 12 Dchliğln psikolojlai 50 ( 

~ 13 Ukbanar selleri 7~ -
E 14 En1;tırek düğUmU 60 f 
~- 16 Rasin ııı 75 'E f 
~ 6 Samimt aaııdet 60 ~ 
~ 17 istatistik 30 ğ e 18 Çocuk düşürtenler 60 \ 
-=- 19 UiM ve felsefe 30 = 1 20 Cemiyetin asıllan 100 ~ 
%. (Bu scrf)1 birden alanlara 1 lln 80 

l ~~r;:: :~ı~a:a:d~~~:7 -~~~ ı 2:rk::~ 
ı:_ı:==~-E dan \•crcslye bırakıhr.) 

S UNCU SERt 
% 21 HUkUmdar mlllet 
~ 22 YenJ ilmJ zihniyet 
~ 23 Komünizm 
:: 
~-- 24 GUnun iktısadJ leleri 6C 

25 Cumhuriyet 50 

l 26 Tercüme lOG 
§ 27 Değişişler 7~ i 
~ 28 Uıokon !O İ 
~ 29 • Kapitalizm buhraru 50 \ 
~ 3o &ıambo ı~ I 
~ (Bo seriyi birden alanlara 1 111'8 22 \ 
:: -
%_ kura~ ikram edilir, \'e 2 lira 88 karat İ 
~ Peşin alınarak kalanı ayda 1 er Ura· 1 
: dan ,·cre.-ılyP bırakılrr. f 
J 4 1JNOU SERt ~ 
\. 31 Raain IV eo ( 
~ 32 Metafizik 40 ~ 
\ 33 lskender 60 5 

j 34 Kadın ve eosyallmı 100 ---~ 
~ 3" 

j 3; ~::rk:rlhf l~ -~-:_E 
~ 37 Filozofi ve sanat 40 

' 38 Etlka 100 =-==::.-_~ 
'% 39 Hcraklft 26 f 40 Ruhi mucizeler 75 § 
:;: ( f;u 'ICrlyt birden alanlara l lln 4 ıa 
~ kuru!! ll;;ram <•dlllr, \'C 2 lira 86 kuru• ~ ~ ~= 
~ l>cşııı alın:ırnlı knlanı ayda 1 er lira- ~ 
~ dan \CfC!'ilyr bırakılır.) i 
' 3 1NC1 SERİ \ 

I
! /

2
1 Oeprofündis 50 ~::_-;-= 

Günün hukuki ve içtimai 75 
meseleleri 

i 43 Eflıltun 35 ~ 

'
\ :! Gizil harpler 75 ~-= 

"' Dl3raellnln hayalı 100 -

' 
4
G Metafizik nedir 25 ~ 

l :~ ~.:ı~.:~·~eslderl ~ İ 
\ 49 Politika felsefesi 75 ~ f 5o Es tat lk 25 ğ 

J 5 
<Bu seriyi birden alanlara ı Ura ~ 

9 kuruş ikram cıJlllr \'C 2 lira 86 ko- i 
\ l'\ı~q peşin almnrak kalanı ayda 1 er '§ 

'
ıı -r'adan Vl'rcslye bırftliıhr.) E 

\ 6 NCI SEHi ı 
( 

5
1 Erneit 1 100 ~ 

52 
Para 25 E 

1 
~5! ~~71reısefe :~ \ 
s = 

5 
Karıncaların hayatı 75 ~ 

,. 6 Oeıuosten 3!'> E 
1 ~'l Çiçeron ., ~ 

Telef on santralı 
22 numaralı otomatik Dahili ve Şehir TELEFON SANTRALI 

R. S. C. l. Lenlngrad ( Krasnaya Zarya) 
fabrikası mamulAtındandır 

Yüksek 
meden 

keyfiyette malze
imal olunmuştur 

Mükemmel aurette montaj edilmittir. 

Mekanizması fevkalade failşmahtadır. 
Biltün takımile birlikle satılmaktadır. 

Mufassal malOmat almak için: 
TELEFON: 43956 müracaat ediniz. ......................... 

l~lUJIMU1'>A11ıA 

. . 
-.. " t- , - ,,,, ---

CAN KUQTAQ.lll. 

-... 

1 
1 e 

il 
ÇOCUKLARINIZıN 

En güzel bir kitap 

. . . .. ._ . . . , 

Istanbul <· Belediyesi · ilanları · 
Türk ikizleri 

• c;ocuk t-;slı·gc.•nıe Kurumunun 

vaktllo hir aile kUtııııhanesl ola

rak ha..~tırclığı 1 k17.lt"r !'lt"rlMlnd~ 

durrtuğunuz hu eblkllf;t bu gU. 

zel ve rcslmlJ hll)·ük lıl&.llyo kJt.a. 

hı llo doldıırulnııış buluyoruz. 

8 Kültür bakanlığı eseri tetkik 

Beykozda Kavakdere caddesinde 105 sayılı hane son derecede harab vo ma
ili inhidam bulunduğundan izalei mahzuri için sahiplerine ihtarat yapılmak üze
re adresleri aranmışsa da buldurulama mıştır. 15 gün zarfında mahzurun izale. 
sine tevessül edlimediği takdirde yapı ve yollar kanununun 44 üncU maddesi 
mucibince belediyece hedmedileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan o. 
lunur. (B) (3534) 

etmiş, ilk okul çağındaki çocuk. İtfaiyeye yeniden şoför alınacaktır. Ehliyetine göre 60, 65, 70 lira i.icret ve. 
rilccekUr. Talip olanların itfaiye mildir iyctlne müracaatları ilan olunur. 

lat için faydalı eser olduğunu tas. (3480) 
dik etmiştir. 

8 Ar.kara caddesinde Vaktt Kitap 

evinde arayınız: J<'latı 60 kuruş: 

nosfa için 4 kuruş tlAvo ediniz. \ sa lilpnotizma 100 ~ 
E 59 : ='iiiiimiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiii;j, 
i insan 50 ~ 1 .. 6()\7, = 

Kültür Bakanhğından : 
İ .ı cnı kndın 4<' g 
\ ~ <Iıo serf)i blrd~n alanlara 1 llra 26 % 
I I> ı-u, ikram edilir; \•e 2 lira 4 kuruş Ş il d~!ln alınarak kalanı ayıla 1 er Ura- ~I 

"cr~lyc bırakıh:.) f 
61 . 7 Net SERi ! 
6, Vıkontun ölUmU 30 i j 

1
636

• ~::ıı n ~0000 J 
4 =· 6~ ~illik 20 ! 

Olılf pamuk harbi l50 ~ 
"•ık Sall1' Yeri: ~ 

ırı rıılıf•.;i \'Al\11 l\ılnl•t'\I = 

Gizli pamuk 
harbi 

Ueğerll mUtcrctıu bay Hııuıdi 
Varoğlunun Antuan Zlşkadan dl-

llmtze çevirdiği bu eser :,ugUnkU 
dünya hadlı:9elerlnln kaynakları-

na varabilmek için okunması şart 

olan başlıca kitaplardan biridir. 

DUn ve Yarın ter<'Uuıc kll.~llyatın. 
, dnıı 65 incisi olarıık çıl>tı. HN ki
tapçıda bulunur. 

................... lmr 

Harf inktlabımızm onuncu yıldöntim ti dolayısiyle KilltUr Bakanlığı tarafın· 
dan Ankarada açılması kararlaşan ''On yıllık Türk neşriyat sergisi" Ye bu ser
bide açılacak müşterek satış mağaZ8.8ı hakkında görüşülmek üzere her türlü 
neşir müesseselerimizin birer salahiyeti i mümessillerini 16 Haziran 1938 Per. 
şembe günü saat on beşte Basma yazı resimleri derleme direktörlüğünde bu. 
lundurulmaları rica olunur. (1776) (3506) 

Asma fldanhkları Alım Satım 
Komlsyont\ndan : 

On altı lira bedel takdir edilen Gözte pe fidanlığı dahilinde mevcut dut ağaç
'armm bu yılki mahsulü 16 Haziran 93 8 perşembe günü saat 15 de pazarlıkla 
satılacağından isteklilerin pey akçesilc sözü geı;cn yerde toplanacak komisyo-
na müracaatları. (3496) 

ll 
lST.AJ.'i'llUL Tl\AMVA "i ŞlRKETl 

21 lkincikfinun 1911 larihli şartıııımenln 
14 üncü maddesine göre." 

iLAN 
1938 yılının 10 Hıızirandan •e yeni iltı-

na kadar pazardan başka günlerde gidiş -
geliş cel\'eli: 

ŞİŞLi ŞEBEKESİ 
No. Yollar ilk Son 

Kalkış Kalkış 

10 Şişli - Tünel 5.40 23.40 
Tünel - Şişli 5.00 24.00 

11 Şişli - Beyazıt 6.20 23.15 
Beyazıt - Şişli 7.02 24.00 

12 Harbiye - Fatih 6.30 24.30 

Fatih - Harbiye 5.45 23.45 
12 A Harbiye - Aksaray 6.40 24.00 

Aksaray - Harbiye 5.57 23.20 
16 Mor;ka - Bc)·azıt 6.10 23.20 

Beyazıt - Mor;ka 6.55 24.05 
Şişli (Depo) Eın.önil 6.10 G.55 

16 A Eminönü - l\loçka 6.40 20.50 
Maçka - Eminönü 7.05 20.20 

17 Şişli - Sirkeci 6.25 20.00 
Sirkeci - Şişli 6.55 20.30 

17 A Mecidiyeköy - Em.önü 6.45 18.45 
Eminönü - l\lcc.köy 7.17 19.15 

18 A Taksim - Fatih 6.46 20.30 
Fatih - Taksim 7.24 21.08 

19 Kurtuluş - Beyazıt 6.00 23.10 
Beyazıt - Kurtuluş 6.45 23.55 
Şişli (Depo) Em.önü 6.05 6.43 

10 A Eminönü - Kurtuluş 6.35 20.45 
Kurtuluş - Eminönü 6.57 20.15 
BEŞİKTAŞ ŞEBEKESi 

22 Beşiktaş - Bebek 5 23 
Bebek - Eminönü 5.45 23.40 
Eminönil - Bebek 5.55 24.20 
Bebek • Beşiktaş 1.00 

23 Ortııköy - Aksaray 5.50 20.50 
Aksaray - Ortaköy 6.35 21.35 

34 Beşiktaş - Fatih 6.30 20.40 
Fatih - Beşiktaş 7.10 21.20 

lSTANBUL ŞEBEKESi 
32 Aksnrny - Topkapı 5.25 

Topkapı • Sirkeci 5.40 23.30 
Sirkeci - Topknpı 6.12 24.00 
Topkııpı - Aksıınıy 24.35 

33 Aksaray - Yedikule 5.30 
Yedlkule - Sirkeci 5.45 23.35 
Sirkeci - Yedikule 6.17 24 05 
Ycdikulc - Aksaray 24.40 

37 Aksaray - Edirncknpı 5.25 
Edirnekapı • Sirkeci 5.45 23.45 
Sirkeci • Edirnckopı 6.H 24.20 
Edirneknpı - Aksorn)· - 24.45 

~ •• • 

~OLANTSb RAN~ 
UNi NV. 
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~- ŞiŞMAN Y ANKO -~ 
İstanbul .Y enipostane cad. 39 

Son moda yünlü, ipekli 
ve pamuklu kumaşlar 

Ketenlerin envaı, her cins patiska, havlu ve çarşaflık
lar, her nevi sofra ve cihaz takımları. 

Tuhafiye dairesinde: En zengin çeşid. Hazır ve ölçü 
üzerine gömlek, pijama ve rob dö şambrlar. 

Şık - Sağlam - Ucuz 1 

PATI 

iPE ve en muannit A 'M ki tN lnl 

1 <U Han ınız. 81n1 erce has tayı kurtarmıştır Ecz,:.eı • rıl en ıs te yi n i ı. ı 

T. C. Ziraat Bankaşı lstanbul şubesinden : 

lstanbul semtindeki 
müşterilerimize kolayhk 

lş yerleri lste.nbul cihetinde olan sayın m~terilerimizin Ga.lataya. kadar 
yorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütlin şube ve ajans
larnnız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, 
ltiısırçarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz bürosunda adi gün
lerde saat dokuz buçuktan on beş buçu ğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan 
on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini süratle yapacağımızı arzederiz. 

(3498) 

Bu adamı canından bezdiren şey: 

G R t P 1 N 1 tercih edinciye 
ka:lar çekmeğe mahkum 
olduğu ağrı ve sızılardır. 

·Gri pin 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser. 

Grip in 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrıla. 

rına karşı bilhassa müessirdir. 

Grip in 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk algınlıkların

dan mütevellid bütün ağrı, sızı ve 
sancıları geçirir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 
İsmine dikkat, t aklidlerinden .akını

nız ve GRIPJN yerine başka bir mar
ka verirlerse şid=letle reddediniz. 

r 
, Uykusuzluklarda 
ı Umumi bir rağbet 
kazanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

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

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim
yevi zehi rll biç bir 

madde yoktur 

um :n: =-n 
:=f.· -,)r. ı;·ı~n Kayra İı 

Röntken Mütehassısı :: İl 1 

1 ye':::: :!ı~i';.,":ı~:ıi:;:: ~:~ ı"İ 
:; conker sokakta Aslaner apartıman 

iJ No. S.10 "l 
-=-ıam:~m amnam: 

14 HAZİRAN - i938 

OksUrenlere ve 
gögiis ne.zlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

~v .. en us 
Kremi 

Terkibindeki hususi madde. 
yi hayatiye dolayıaiyle cildi 
besler, teravetini arttırır. Yeni 
bir ten yaratır. Venüs Kremi 
asri kadın e-üzelliğinin bir tılsı
mıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
rcnklerile kullananları hayre
te düşürür. Dudaklarda 24 

saaıt sabit kalır. Şık ve kibar 
familyaların kullandıkları ye
gane rujdur. 

Venüs 
Biryantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tutar. Dökülme.. 

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

Venüs 
Pudrası -Terkibi altın kremli 

24 saat havalandmlmıt fev
kalade ince ve hafif Venüs 
pudrasile tuvalet gören bir cilt 
dünyanın en taravetli güzelli
ğini ifade eder. 

Venüs 
LI mon çiçeği 
~©00li"il'1°alSO 
Hususi bir tiptir. 90 derecedir. 

O kadar ki en büyük zevk ehlini 
ve müşkülpesent olmakla tanm
mıs kimseleri bile hayran bı. 
rakmaktadır. 

Allığı 
Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze aü. 

rüldüğünde cilde fevkalade ta-

bii bir renk verir; teni bozmaz; 

güzelleştirir. 

Venüs 
KiRPiK 

Sürnıesi 
A~la yayılmaz ve gözlere za. 

rar vermez. Venüs sürmesile 

tuvalet gören kirpikler büyür 

ve güzelleşerek kalplere ok 
gibi saplanır. 

Venüs 
Çam kolonyası 

Cığcrleri zayıf ve sinirleri bO
zuk olanların kalbine terah11k 
verir. Ve gönlünü açar. Ada çartl 
tarının l~tif ve sıhht kokuları 

ev VENÜS çam kolonyasında m 


