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Hükdmet dairesi 
taşa tutuldu 

Ölen. ve ya~alananlar var. 
Vaziyet tekrar gerginleşti 

.. 
-----~~->r -

/3panyada Grmıollers şehrinin Franko tayyareleri tarafından bombardı
manı neticesinde doğan f aciaUır dan: ölen kadın ve çocukklr .•• 

Barselonadan gelen haberlere göre 

Frankoculardan 11 
Ahnan askeri Cum
hurıyetçilere esir ... 

~ l"azısı 4 üncüde 

PJAnörle uçuştu dftnya birincisiyiz 

1 
Otomobil ve lpsala clnayetlerlnln esrarı 

''Sarışın kadın,, 
Sevim bu sabah 
Eskişehirden getirildi 

Lilleburgazdan bıt saba7i getirilen arabacı :Ali ve Eski~chirden getirı1en Sevim .•• 

f llkat kumral çıktı !.. 
Sevim Eskitehire ayın 9 uncu günll hareket ettiğini aöylilyor. Hareketinin ayın 9 unda 

olduğu tesblt edillrıe ••• 

ikinci bir sarışın·. kadın 
aramak 18zımgeliyor ! 

Hakiki sarışın 
kadın bar 

artisti Necla mı? 
Sevinı diyor ki : 

"Aranılan kadın ben olmayacağım. Ben 
kumrahm. Sarışın kadın NecUldır.,, 

Sevimin bavulundan iki 
tabanca çıkmış 

Bunları katil Ali , 
Riza mı ver.mişti ? 
Arap saçından farksız bir hale gelen ve 

Hacıosmanbayırmdan sıçrayıp lpsalaya 
kadar uzanan cinayet kıvılcımlarının 

kördüğümü nihayet çözülmek üzeredir. 
Fakat bunda pek de acele bir hükme 
varmamak lAzıındır. HAdiııe, bir kıskanç. 
lık neticesinde işlenmiş basit bir cinayet 
olabileceği kadar efkarı umumiyeyi ay. 

larca m~ edecek. sırlan içinde sakla
yan bir cinayet de olabilir. lşte bütün 
bunlar, nihayet Eskişehirde yakalanan 
ve bugün şehrimize gelmiş bulunan Sa
nşm kadının dudaklan arasından çıka. 
cak ifadelerin altında gizli bulunmakta. 
dır. Ne olursa olsun, işe bitmiş nazarile 

~ Devamc 8 incide 
E~rı~ehirden bıı sabah getin1en Sc. 

vim Haber objektifi. önünde ..• 

Çinliler tS numaralı sabun fabrikası cinayeti 

Japonları 

Sa ile 
yendiler! 

KATö~ 
Kurbanının erimiş 
cesedini kazandan 

bizzat çıkardı Binlerce Japon 
ı askeri boğuldu 

e,,b . • · ... • ~ . 1 YU2ler ce top, ve mitralyöz 
eı gun IMı 1Z saat 12 dakika pldnörlt uçarak Türkiycye dünya ikinciliğini ka.

1 
ve tunk camurlara gömül dil 

Dört gün evvel, Kantarcılard& Ah· ı kaynar sabun kazanına atarak feci bir 
met Nural'm 13 numaralı sabun faö.. surette öldüren katil Mansurun yaka. 

zandıran Cemal Aytaç..- Ya.ııaı 4 üncüde ~Yazısı 8 incide rikası bekçisi 64: yaşlarında Şevkiyi 'W': Deuamı 8 incide 
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SiıJ,asa 

Çekosl<:Jvakya
da ki ekallıyet-
lerin statüsü 

22 ve 29 mayıstan sonra 12 hazl· 
ran da geçti. MalQmdur ki bu üç tarih, 
Çekoslovakya'da belcı:iiye seçimlerinin 
yapıldığı pazar glinleridir. Almanya
run Çekoslovakya'daki Alman ekalliyc· 
ti hakkında gösterdiği yakın al!ka do
layısUe bu Uç paı.ar Avrupa sulhu için 
tehlikeli gUnler telikki edimekte idi. 
Fihakika binrlci seçim günU olan 22 
mayıı arif eıinde anıırın beklenen teh· 
like belirdi: Hudut bQyunda bir'takım 
Alman kıtalannm hareketi hakkında 

f&yialar çıktı. Bunun üzerine, Çekoslo
vakya bir kııım askerlerini silih altına 
aldığı gibi, Sovyet Rwıya ve Fransa 
müdahaleye hazırlandılar. tngilterc de 
bu yüzden bir Avrupa harbi çıktılı 

takdirde bitaraf kalamıyaeatmı bildlz-. 
di. Ve kırk aeklz Alt içinde buhran 
zail oldu. 
Avrupayı ansızın, 1914 yazmdaki 

krizin atmosferi içine atan bu bfidise
nin içyüzilnil uzun zaman öğrenemiye· 
ceğiz. Almanya Çekoslovakya'y_,, l:apşı 

bir kasdi olduğunu inkAr ediyor. İngi
liz ve Fransız gazeteleri ise, Almanya· 
nın Avusturya hakkında muvaffakiyet
le tatbik ettiği tabiyeyi Çekoslovakya 
htıkkında da tatbik etmek istediğini, 
fakat Frıınsız·Sovyet ve İngiliz tesanü
dü karşısında gerilediğini yazmaktadır 
lar. ingiltercnin, vaziy.cti tehlikeli gör
düğünü Başvekil Çemberlayn de Avam 
kamarasında beyan etmiıtir. Belki de 
bu kcrku bir vehimden ibaretti. Fakat 
Sovyetlerle Fransa arasında bir teea· 
nild temin ettiğine ve Çekoslovya'yı 
Fransa ve Sovyet Rusyayı daha ııla 

ıurette bağladığına tUphe yoktur. 
Çekoslovakya, bir Alman tecavUzUnden 
Sovyetler ve Fransa tarafından kurta· 
rıldığma kanidir. Fransız ve Sovyet 
hilkUmetleri de 1935 sene.inde aktedi· 
len Sovyet - Fransız miaakmm ilk de· 
fa olarak muvaffakıyetli bir tecrilbe· 
den geçtiği iddia ediyorlar. tnriltere-

C!e de hUkQmet tarafından Orta Avrupa 
itleri hakkında gösterilecek yalan ali· 
kının Avrupa ıulhunll koruyacafı fik
rini tagıyanlırın bu görUgleri kuvvet 
buldu. 

Hülba Çekoılovak h!diıesi hakikaten 
tehlikeli olsun veya olmaıın, bu Uç bil 
yilk devlet arasında bir teaanüd mey
dana getirmiıtir. Her halde 21 mayısı 
takip eden iki ıeçim gUnU bilyUk ıilkiın 
içinde geçti. Şimdi aıra Çekoslovakya
nın bir mUddettenberl ekalliyeler için 
hazırlamakta olduğu ıtatUnUn bildiril
mesine gelmlıtır. SUdet Almanlanrun 
Çeklerle milscwat, Almanlarla meıkQn 
ıtatU hakkındaki görUıleri malQmdur: 

Onlar topraklar için otonomi ve otonom 
olan yerlerde de Nazi idareılnin kurul 
masnu iıtiyorlar. Yani bu prtlar kabul 
c:lilecek olursa, Südet Almanlarının ka 
bil ekseriyeti teşki ettiği garbi Bo
hemya mıntakaaına geniı bir ctonomi 
verilecek ve Almanlar da bu mınaka 

içinde Nazi tarzında bir idare kuracak
lardrr. 

Çekoslovakya hükUmeti hazırlamak
ta olduğu proje hakkında çuk sıkı bir 
ketumiyet muhafaza etmektedir. Fakat 
biltUn dünyanın alakasını celbeden bu 
ehe-mmiyetli mesele hakkında tt:ıhmin
lerde bulunulmasının önüne geçilemi
yor. Bir defa muhakkak olarak şu söy
lenebilir ki Çekoslovakya hUkQmeti, 
ekalliyet ııtatilsUnü hıızırlıı.rken karşı

sında yanız Alman ekalliyetini görme· 
m:ktcdir. Çekoslovakvadaki bUtUn e
kalliyetlerln t8bi olacaklan bir ıtatU 
hazırlanmaktadır. Bu statüde her mil
letin ki11tUre1 inkişafını temin edecek 
gartlar hazırlanmasına itina etmekle 
beraber, Çekoslovak hilkOmeinin, mm-

HARE.~ - j\Jcşam postan 

Bombaları havada 
yakalayan şual 

Bombaları Vf harb tayyarelerin! havada parçalıyan bir 
eua, tayyareleri havada durduran ve düşliren "ölüm şu. 
aı"; bnva hlıcumuna kc.rgı balon tesisatı. 

inmeden evvel parçalanıyor. 

Bu suretle, havadaki düşman tayyarelerine toplarla 
hUcum etmeye lüzum kalmıyacaktır. Hedefini daha geniş 

Bunlar, lngiliz ilimlerinin ürerinde çalıstıklan Uç mU. 
hım yenı ıcadı teşkil etmektedir. 

bir surette tayin eden bu şua, gökyilzilnde dUşma.n tayya. 
relerini tarıyacak veya onların atmı§ olduğu bombalan, 
yere diişUp patlamadan evvel gökyüzUnde yakahyacak.. 
tır ... 

''Ö~üm ffua1" nda.n daha evvel bahsedilmişti: bu şua, 
binlerce ınem.• uzaktaki tayyareleri hareketsiz bir hale 
getiri:,•or, motörlerini durduruyor, tayyare de dilşmeye ve 
ya yere lruneyc mecbur oluyor. Harbin en korkunç sl.lfl.b
larından bln olan bombardıman tayyareleri bu suretle 
retce uğratılmıı bulunuyor ... 

Bu, b(>JlÜZ tamamiyle fiil haline konulmamı§ bir ke. 
ştftil'. İkinci keşif bundan daha mühimdir: 

Mildafa.a balonları da tayyarelere hedeflerini göster
memek ve bombalara kal'§ı bir mania teşkil etmek hu. 

susunda bUyUk bir rol oynamaktadır. Balonlar, Londra 
Uzerindeki son ha.va hücumlarına karşı müdafaa tecrübe. 
!erinde kullanılmıştır. 

Ayni §ekllde bir gua • BJcak bir §U& • harb tayyarele. 
rint ve bu tayyarelerin attıkla.n bomba!arı hava.da. parça. 
lıyacak. Bu öyle bir ıuadır ki, harareti, havaya atılmış 
veya ta~-yarenln tçJnde bulunan bombalara yilzlerce met
reden tesir ediyor ve bomba, yerdeki lnsanlarm başlll& 

Bilhassa mühim olan ilk keşif üzerinde İngiliz Alimleri 
tecrübelerine devam için hükumetten paraca yardım isti

yorlar ve hUkfımetin silA.hlanmak uğrunda günde bir mil. 
:fOD ingiliz lirası sarf ettiği halde, harbi akamete uğrata.. 
ca.k icadlarrn lnklşafma fazla para tahsis etmemesinden 
eUtAyette bulunuyorlar. 

Cin Harlu'nun 
benzeri 

ilk filminde çok 
muvaf'tak oldu 

Cin Harlu öleli, 7 
hazıranda bir sene 
oldu ve bugün, ona 
benzer bir artistin 

haber 

benzer
lcn anCak, onlar 
öldükten sonra bir 
kıymet kazanır. Si. 
nema perdesinde 
a~ .jôlgeleri ile 
tanınan bu artist • 

lerin yerln~.l*nzettettn~çıRtırmalf'kôla~ 
dır ve sevilen artistin ölümüne ınütecssir 
olanları bu suretle avutmak isterler. 

Rudolf V;ılantino öldüğü zaman, bü. 
tün dilnya ona benzeri aramıştı. Fakat, 
bulunanların hiçbiri artist olmak istida.. 
dını gösteremedi.. 

Bug{lıı Cin llarlunun benzeri olarak 
meydana çıkan, esasen bir atisttir ve 
Londrada çevrilen ilk filminde çok mu. 

vaffak olmu§tur. Florans Marli isminde
ki artist Fransızdır. Kendisinin Cin Har 
luya benzediği ancak bugün, ilk filmini 

çevirdikten sonra keşfedilmiştir. Çünkü. 
sinemada çehreye vuran ı~ıklar her yüzü 
başka bir §ekle sokmaktadır. Hergünkü 
hayatında onu Cin Harluya pek fazla 

benzetemiyenler bile. filmde ölen artist 
tamamile andırdığını. teslim ediyorlar .. 

Florans Marlinin yakında Amerikaya 
giderek orada bir film çevireceği söyle
niyordu ... 

Cin Harlunun yanda kalan filmini ta. 
mamlamı3 olan diğer bir artist vardır ki 
o ancak çok fazla makyajdan sonra ölen 

yıldıza benzetilebilmisti. Ftorans Marli 
bulunduktan sonra onun gölgede kalaca. 
it muhakkak sayılı}-or. 

takalara otonomi veriJmeslno pek ta• 
raftar olmıyacağı tahmin ediliyor. Sta
ttı, ekalliyetlerin tam mUsavc:ınu tanı· 

maka, nlmancanın resmt bir lisan oldu
ğunu kabul etmekte, bütçedeki maarif 
ve sosyal yardım tahsisatını nüfuı nis· 
betlerine göre te&bit ve memurlı:ırın 
tayininde de ayni nisbetin muhafaza 
edileceğini temin etmekte ise de mem
leketin idari takılmatında Almanla· 
rın ısrar ettikleri değişikliği yapma
maktadır. M'9\lmdur ki, Çekoslovakya 
esasen, Bohemya, Moravya, Slovakya, 

ve Rutenya'dan ibaret olmak üzere 
dört eyalete takıim edilmiştir. Ve her 
eyaletin l!l1; ÇOK idtırf muhtariyeti var
dır. Çekoslovak hül:Qmeti, bu taksimat 
muhafaza edilmek şartile idari muh· 
tariyet!erl acızık genl§lctmeğe taraf
tar görünmekle beraber, Bohemya'yı 

iki kınma .ayırmağa pek yanaşmıyor. 

Çekoslovak hUkQmeti ile Almanlar ara· 
aındakl ihtilifın bu nokta üzerinde 

300 kerre 
"hayoır,, 

dDyen lkadnın ı 
Bu kadın üç senedenberi kendisine ya. 

pılan 300 izdivaç talebine hayır cevabı 

vermi~tir. Ve bugün lngılterede resmi 
en çok çekilen kadındır. 

Bu §Öhreti kendisine temin eden bir 

foto~raftır. Kendisi, hikayesini şöyle an
latıyor: 

''Bir sene başında, anneme gönderil. 

mele üzere, resmimi çelctinni~tim. Fotoğ. 

rafçı beni o kadar beğendi ki, derhal. ken 

disine kartpostal için modellik etmemi 
söyledi. 

"Kabul ettim. Simdi hemen herg\in bir 

çok resmimi telciyor. Bunlardan yüzlerce 

kopye çıkan yor ve satıyor. Buna muka. 

bil bana da yüksek bir tediyede bulunu

yor. 

''Fotoğraflarını ellerde dolaşmaya baş. 

!ayalı, yani üç senedenberi, iki günde bir 

iıdivaç talebi ile karşılaşıyorum. Bu he. 
sapla. şimdiye kadar ü~ yüz teklif kar

şısında kaldım. 

"Fakat hepstne red cevabı verdim. 
Çünkü o kadar işim var ki evlenmeyi dü. 
şünecek vakit bulamryorum .... 

lngilterede· kar' 
lngilterenin Blakbum şehrinde iki 

gün evvel kar yağmııtır.... Hazir<m 
orta!'lmclı!ki bu kış herkesi nayrette bı
rakmıştır .... Burası İngilterenin nisbe
ten soku~ bir mmtakası olmakla bera· 
ber, haziranda kar yağdığı hiç görül
memişti .. 

top1anacağ1 anlaşılmaktadır. 

Maamafih Çekoslovak h·ikOmetinin 
projesi henUz malOm delildir. Avrupa
yı belki de yeni bir kriz hava&ı içine 
atacak olan ihtilafın mahiyetini öğren
mek jçin bir ka~ giln beklemek lazım· 
~~ A.Ş.ESMER 

Bir çocuk daha 
kaçırıldı! 

Fakat, haydutlar parayı 
alınca çoeuğu bııaktıhır 

Kllçfık Morlft tınne.!lne ka~tıı1.."tan 
sonra· 

Son gilnlerde Amerikada bir çocuk 
daha ha.ydudlar tarafından kaçınlmıı 
ve ailesinden para lstenmi§tir. 

Bu tarz Mdiselerde dalma olduğu 
gibi, çocuğun anası babası, ha.ydud .. 
lardan tehdit mektubu aldıklarını söy
lememi§lcr ve parayı göndcrmi§lerdir, 

İyi bir tesadUf eseri olarak, haydud
lar çocuğu öldUrmeye teŞebbUs etme. 
mişlerdir. Para alındıktan sonra ço • 
cuk serbest bırakılmı§ ve evine gön
derilmistir. 

Kaçmla.n çocuk yedi yaşındadır ve 
Toneo ismindedir. Kendisi, annesine 
babasına tekrar kavuştuktan sonra 
başına gelenleri anlatmıstır. 

Küçük Moris, bu sene mektebe daha 
yeni başlamıştır ve bundan bir hafta 
kadar evvel, mektebin son gUnU eve 
gelirken karşısına bir adam çıkmış -
tır. 

Çocuğu sevmeye başhyan adam o
nunla derhal dost olmuş ve: 

- Gel sana dondurma. yedireyim, 
diye onu alıp götilrmliştUr. 

Çocuk iki gUn haydutlnrm elinde . 
kalıyor. Bu müddet zarfında hay. 
dutlar kUçUk Morisfn babasına tehdit 
mektubu yazıyor ve istedikleri para 
derhııJ geliyor. 

Bunun Uzerine. haydud: 
- HadJ gel, yavrum, gidiyoruz., di

yor ve çocuğu alıp tekrar otomobile 
koyarak şehir clva.rmdaki bir yola bı
rakıyor. 

Adam çocuğa §ehre ne ta.raftan gi
deceğini söylUyor e: 

- Haydi güle gUle diyor. Annene, 
babana selam söyle, teşekklir ederim. 
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Hocamız Seraceddin 
.. LOMDNO dün irimi% sı:lıuarak ha. 
O ber vcrdi4imiz krume.lli Labifue ho. 

cası Seraceddin lla81rcıoğlu hakkında 
Hikmet Afünir 1611le yrızıuor.: 

"ZavaJh Hocamı Son z:ımanlnrda çok 
se\'dlği k:ırısını kaybettikten ı;onrn, sağı. 
nn ruı, solun:ı mı inen felçten dolıı:rı biı:

tnrafını sürüyerek yürOyor \'C bu zahmetli 
hayata rağmen hAIA vazifesine gidip se. 
lirken, kendisine kaldırılan yüzlerce ~ııp. 
kaya tehalükle cevap vermek için, sağlam 
eliyle tuttuğu bastonunu derhal ötekine 
kıstırarak, bin mıhneUe şnpkaııını çıkar .. 
malta sııvsşı~ordu, 

BusUn benim gibi binlerce talebenin o 
feyizli insanın ebedi huzuru karşısında 
duyduğu hicranı, daha fazla sözlerle ka
rıştırmak istemiyorum. 

Yıılnız muallim Scraceddinln tedris L 
hntnsınıı bir lirnek olmak üzere şunu söy. 
liyeblllrim ki, ruemleketimlz dahilindeki 
hclllbaşlı kültür müesseselerinin herhangi 
birini kurcalasanız, mutlaka Seraceddinln 
tıılebeslnden bir kacına tesadüf edersiniz. 
lşte şimdi Ankara caddesinin en eski ya_ 
zı kayn:ılfı olan "Vakıt Yurdu,, nda calışan 
arkadaşlarım orasında bir on içinde mu
allim Seraccddinln talebesi olarak dört ki .. 
şl birden sayablliyonım. "Kurıın ,,un sek. 
rcl<'rl Kenan HulQsl, "lfaber,,ln sekreteri 
Fethi Kardeş, her iki gazetenin muhnrrlr 
ve mO!erciml Vahdet Gültekin, ve Hikmef 
Münir,. 

CUMHURiYET 

Af 
ABiDiN Dııver, af kanununun ddi suc. 

lardan nıahkbm ve maznun olanla. 
ra da tcşmlli f ikirlui etrafında ya=dı6ı 
fıkraunda diyor ki: 

·~teşrutiyetln illin edildiği 1908 temmıı. 
zundıı hapishaneleri ve menfalnrı doldu. 
ran siyası mnhkümlnr l"e sürgünler tı.ffo .. 
lundu. Bunu gören ddl cerıılm erbabı heı: 
tarafın ayaklandılar, hapishanelerde Is. 
yanlar oldu. Hükılmet zaaf gösterdi. Ha.. 
plshane kapılorını ardına kadar açtı. 101 
seneye mahkılm azılı katiller de dahil ol. 
mak üzere, bütün mücrimler çıktılar. 1s.. 
tanbulda herkes, Mchtcrhone denilen ha
pishanenin bomba, kalan koğuşlannı seı 
dL 

Bundan <tonrı anar blrlblrfnl totaraaC" 
Harp oldu, af yapıldı; sulh oldu, al .rapı!. 
Hİ; pndlş'ablar dcğiştl, nf yapıldı. Mütareke 
oldu, hapishanelerin '.kapılan açılarak 
TOrk olmıynn bir sllrO malıkQm serbest 
bırakıldı. Büyük zafer ve cumhuriyetin 1. 
IAnı mOnasebetlle umumi af nan edilip 
edllmedlğlnl pek hatırlamıyorum ama, bir 
gazetenin yazdıAına söre 14 senedenberi 
192.t, t 928 ve 1933 te ne defa af )'apılmış_ 
hr. 1928 deki af lcin, u~urlu bir g{ln, mit.. 
il bayram filAn da yoktu. 

Simdi, muhtelif hapishanelerdeki Adi 
ceralm mıhkQmları, sene affedilmelerini 
istiyorlar.,. 

Abidin DaDer ba mukaddimeyi matea.. 
kip ıon aç gan tctndt iıltntn itki: kanlı 
cinayetin kurbanlarını ıaydıklan ıonra ,a neticeye qellvor: 

"Bu De g{lnUlk haberleri okuduktan 
sonrn, Rffın lbım olup olmadıAı hakkında 
bir karar verebillnlniz.,. 

-TAN 

Harp psikozu 
M • ZBKER/l' A Siirt el 11cuı11or: 

' 'B!ltün mileltlerde bir harp pes!kozu te. 
essüs ctmiştır. Horp korkusu, bir \'akitler 
milli izzeti nefse dokunur zannedilen b6 
diselerc karşı bugün liiknyt kalmayı ic•P 
ettirecek kador ilerlemiştir.,, 

"Bugün Jngiliz kabinesi, İngiliz bayrs· 
Aını korumak lcln tedbirler düşünrnekt.c 
meşsuldllr. Fakat şiddete mQrncnat etını.. 
)'eceğlnl peşinen söylemektedir. 

Bu soğukkanlılık yalnız harp pestkozU 
ne izah t'dileblllr. 

P' kat eski siyaset terbiyesi görmüş olıı~ 
Loyd Corc bu soAukknnlılığn tahıırnınil 
edemiyor \'C bağırıyor:, , 

"Ne vakittcnbtrl lngiliz. a&lanı bu ~a!; 
dllşlü? ikide bir oönderdlO(mi: bu ktır11 

protestolar bütiin diin11a11a bir alau rrıetl 
:mu oluyor. Almanlar buna gatüuorlar. 
ltaluanlar oUlliuorlar, hattd Amerikalılar. 
oüluorlar.,, • 

t 5'\'lt: lnsillı hfikOmeti Loyd Corç'u~ a ·ot: 
ett!Ai gü!Ouç vaziyete dQ~tOAünll bılrnl) 
ve hissetmiyor .. Dlllyor tabii. Fakat h•~ 
korkusu onu şimdilik Frankoya bile S 
yummıya mecbur ediyor. 

Dünya, cidden ne garip oldu,,, ~ 

===================::::;;.~ unut.-
Çocuk, sevincinden, aftamayJ d6-

muştur. Bu sırada otomobil geri 
nUyor ve kayboluyor. Çocuk da, e~ 
girer girmez rashı.dığı bir tanıdık 
sıtasiyle evine götürülilyor. ,J 

Polis çocuktan, haydudun nasıl~
dam olduğunu öğrenmeye çalışına 
dır. 
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B ÜYOK romancımız Halid Ziya 
Uşaklıgil, dilini sadeleştirerek 

tekrar bastırdığı Mai t:e Siyah.'ın ba. 
eında diyor ki: .. ... eserin, yeni yazı 
ile basılmasına değil, fakat sadeleşti

rilmesine i'tiraz edenler de bulundu.,, 
Ben o kanaatte değilim; billkls üsta. 
dın çok iyi ettiği kanaatindeyim. 

Şüphesiz, Mai oo 8iya.h, ilk yazıldı
ğı şekille de edebiyat tarihimizde ka
lacaktır ve belki bir gün, bilhassa ted. 
kiklere girişmek istiyenler için, ikı 

• 1 • 1'' , .. - .:\ 1 .... 1 , .. _, l:!• 3 ------- ~=~------

-~----............ · ft -

tnetin bir arada basılacaktır. Gerek bu 
roma.n, gerek A§kı Memnu, bir devir 
Yazı türkçcsini göstermek için en iyi 
örneklerdir. 

Halkevlerinfo en fa.yaa?ı teşebbi1.s1eri tıaen biri de, hiç §ilpkesiz, ara.sıra tertib ettikleri My gezı1eridir. R. l)ylerk mtln evver amıilen sınıfın tanışmasrnı, ' 
köylirlcrfo olılarrn maıa nı.atıııdan istifa de etmelerini tcmiıı eden bu §ekil gezileri Burdur Halkevi de 81k sı.l': tertib etm. ektedir. Bıı Ralkevi azıaları geçen pa. 
:wr gii.nit Çeltikçi köyüne Vali Savaşı ıı başloonlıfjıııda bir kafüe h,alinde gitm i§lerdir. Beraber giden dört doktor Çelt il~ kö'ıjil ile yak-ımndaki ÇeU.ş ve Ar
vam köylerinden gelen 72 hastaya bakmı§U:ır, beraber götürülen ildçlardan vcrnıi§Tcr, hazır iMcı bulunmıt31an hastalıklar için de reçete yazmışlardır. Köy. 
Ziller bilah,are bu reçeteleri Burdur H alkevi vasttasiyle para81Z olarak yaptırm~lardır. Resimlerimizde kl)ye güie?ı hmJet köylüler arosnıda, ötekindeyse 
'hastaU:ıra bakan doktor1.ar görülmek-tedir. 

Fakat o iki eseri de sadece birer e
debt vesika saymağa hakkımız yok. 
tur, onlar her oeyden evvel birer ro
lllandır ve karileri birer roman olarak 
alakadar etmek isterler. Mai ve Siyah
ın dilinin sadelc§tlrllmesine itiraz e. 
denler o romanm başka bir dile, mese
la fransızcaya tercüme edilmesine razı 
değiller midir? Hiç olmaz.sa bu bakım. 

$ IE IHI ii I~ ID. IE VE 
dan ses çıkarmayıp bu yeni tab'ı 
lllemnuniyetle karşılamalıdırlar. Mai 
ve Siyah ile A~kı Memnu birer gii7.el 
romansa • ben o kanaatteyim, hatta 
ikincisinin en güzel, en ehemmiyetli 
'l'Urk romanı olduğunu zannediyo
ruın ., Edebiyatı • Cedide dilini, bil • 
hassa yeni harflerle pek sıkmtı çeke
rek okuyanlar da onlardan niçin isti
fade edemesinler? herhangi bir kimse. 

Havlu fabrikası 
işeilerine neden 

yol verilmiş? 
nin kalkıp da Halid Ziya Uş~lıgil'in 
roınanıarını yeni türkçeye tercüme et
!llesi • bir müddet için - garlb bir ha

reket sayılabilirdi; fakat bu işi mu. 
ha.rririn kendisi yapınca kimsenin bir 
diyeceği olamaz. 

Tanıdığım bazı kimseler de şöyle 
diyorlar: ''bir sanatkar eski eserleri
ne dönmemeli, onları olduğu halde bı
!'akıp yenilerini yaratmalı . ., Bence bu 
da yanlıı:ı bir mUtaleadır: bir kere sa
Zlatkarın eski eserlerlnf tekrar gözden 
teçirmesi, tashih etmesi, yeni eserler 
"Ucuda getirmesine mfuıi değildir. l. 
tinde yeni bir şeyin doğduğunu, buna 

bir §ekil vermek ihtiyacını hissettiği 
g\iu elbette ona çalışır; fakat herhan. 
gi bir sebeble, ilham tarafından kav-

l'a.nrnadığı günler veya eski eserlerin
de kendince kusurlar bulduğu günler 
0nları düzeltmeye niçin hakkı olma
sın? bUyük sanatkarların birçoğu, ö. 
~~rl~rinin sonuna kadar, hiçbir eser. 
~ını ellerinden bırakamamışlardı~-. 
~cak bir şey söyliyebiliriz: ilk şek-

~n daha güzel olması kabildir; sanat-
lr, eserini tashih etmekle yanılmış 

Olabilir; bunun için - sonradan ne ya. 

Samatyada bulunan havlu fabrikasının 
iş verem tarafından 25 amelenin birden 
işten çıkarılması üzerine İ§ dairesince 
meseleye vaziyet edılmiş ve bu fabrika. 
run sahibi hakkında tahkikata girişi!. 
miştir. Çünkü bu fabrika işçileri tara
fından bundan evvel yapılmış bazı şika. 
yetler ve iş müfettişlerince yapılmış tah
kikat bulunmaktadır. 

İşçilerin dün iş dairesine yaptık.lan 
şikayete nazaran iş veren kendılerini 
~arrrken iplik bulunmamasını sebeb 
olarak göstermiştir. Fakat işçile. 

rin iddiasına göre bu şekilde toplu olarak 
çıkarılmalarına sebeb bundan iki ay ev
veline kadar iş kanununun hiçbir mad. 
desini tatbik etmiyen iş verenin, iş dai. 
resi müfettişleri tarafından kanuni ta. 
kibe mecbur tutulmasıdır. Bu hususta iş
çilerin alAkasını gören ve onların kanu. 
nun bah~ttiği bir takım haklan talep 
etmclerile karşıla)an i~ veren kendilerine 
yol vermiştir. 

tş dairesi tahkikata devam etmektedir. 

Köprü inşaatı işçilerinin 

şikAyetleri 

Atatürk köprüsü işçileri geçen hafta, 
köprü inşaatile meşgul olan Alman gru.. 
puna bir talepname vererek bunların ye. Parsa yapsın • ilk şekli de muhafaza 

~esı daha hayırlıdır. Mai ve 8i- Hlndlstaodan bir 
ll<ı1ı•ın yeni metni, eski metni ortadan t 1 car et heyet 1 
~dtrmıyor. (Belki ressamların ve gelecek 
d el'keltraşların eski eserleri üzerin- Son zamanlarda bir çok Hind firınala. 
Jt~ Çalışmaları pek doğru değildir, çUn. rından resmi ve hususi ticaret mües...~ 
bu Onlar ilk şekli mahvederler; fakat lerı·ne birrnk mektuplar gelmektedir. Bu 

aYrı mesele.) :r-

liaı müracaatlarda Hindistan ile memlcketi-
lı id Ziya Uşakhgil'e beslediğim miz arasında ticart münasebetlerde bu.. 
a:l'ranJığı şimdiye kadar çok defalar lunrnak arzulan izhar edilmektedir. Bu 
~edim. Eski eserlerini bırakama- arada büyük bir Hind müessesesi Tür. 
~ • _Yillardnn sonra onları tekrar ele kiyede Hind kumaşları ve Hindistanda 
ha titizlikle gözden geçirmesi bu yetişen bazı yemi§ ve ecza maddelerini 
~~ığımı bir kat dalıa arttırıyor. satmak istemekte ve Türkiyede iş birli. 
ı:tı. gUze1 eserler verdikten sonra ği yapacak müesseseler aramaktadır. 
lı:ı et!le&e Aşık sanatkarın nasıl çalış. Türıkofis Hindistandan gelen bu rnü-
?la. ası lazımgeidfğini de gösteriyor, sa- racaatlar üzerinde tetkiklerde bulun-
~ahlak dersi veriyor. Bu hareke- maktadır. Ayrıca. Hindistana rapılabi. 
lıa kargısmda itiraza hiç kimsenin lecek ihracat işi üzerinde de ala.kadarla. 
~illtır.ı Yoktur, bire ancak hürmetle e. nn fikirleri sorulmuştur. 

tnek düşer. tşittiğimize göre. yakında Hindistan-
NuruJJa.b ATAÇ tüccarlarından mürekkep bir heyet şeh. 

( rimize gelecek ve buradan Ankaraya da 
1cti:.~ 1. cUd, XX.VII/ + 340 3ayfa, 100 gidecektir. 
~Hilmi kitabevi). ı-------------

lztı-.· 
..... ır Enternasyonal Fuarı 

hi~rı Ucuz alıı veriı, bol eğlence ve 
ıı ~ok Yeniliklerin doğduğu yerdir. 
~~tlaJra iştirak ve ziyaret ediniz. 

1 
httt~:.~rca milşteri, mallarnım 
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rine getirilmemesi takidirinde başka yer 
de iş bulmatra mecbur olacaklarım bil
dirmişlerdi. Derhal iş dairesinin müdaha 
le ettiği bu mesele hakkındaki tahkikat 
ve taleplerin tenici yolundaki t~bbOs. f 
ler ikmal edilmiştir. 

İşçilerin yaptıkları taleplerden bir §ika 
yet mahiyetinde olan birincisi iş kanunu 
hükümlerine aykırı olarak dokuz 
saat çalıştırılmalarına taallt1k etmektey. 
di. İş kanununun iş müddetlerini tayin 
eden üçüncü maddesi hakkrrida çıkarılan 
bir numaralı genel emir, köprü inşaatını 
şirndilek sekiz buçuk saatlik i§ müddeti. 
ne tabi tutmadığından bu şikayetin yer
siz olduğu işçilere bildirilmiştir. 

lkinci mesele}'i de §İmdiye kadar sey. 
yar ve muvakakt işçi şeklinde karne ile 
vergilerini veren işçilerin haziran başın. 
dan itibaren dairnt işçi şeklinde toplu 
bir halde ve evvelkinden fazla olarak ver. 
gi vermelerine yapılan itiraz teşkil edi
yordu. Bu hususta İstanbul defterdarlı. 
ğile yapılan temaslar neticesinde bir ma. 
li sene içinde karne ile talışan işçilerin 

ikinci mali sene başından itibaren daimt 
işçi şeklinde muamele görecekleri kanun.. 
da tasrih edilmiş olduğu anlaşıldığından 
işçilerin bu hususta itirazları da yersiz 
görOlmüştür. 

lstanbuldan nakledl· 
Jecek mahpuslar 

Şehrimizde yapılacak yeni adliye sara. 
ymın plAnlan Adliye vek~etince tasdik 
edildiği için inaşata üç aya kadar baş.. 
!anacaktır. Adliye sarayı inşaatının iha
lesi işi yapılıncaya kadar binanın yapı. 
lacağı ahpishane binasının yıkılması a. 
meliyesi ikmal olunacaktır. Hapishane. 
nin yıkılması ve sahanın temizlenmesi 
temmuz ayı sonuna kadar tamamlana
caktır. 

Bunun için İstanbwdaki mahpusların 
Edirne, Eskişehir ve Bursa hapishanele. 
rine nakline yakında başlanacaktır. 
Diğer taraftan İstanbuldaki mahpus. 

!ardan bir kısmının da lmralı adasına 
nakledilmeleri de takarrlir etmiştir. Ada.. 
ya gönderilec.ek mahpuslar yakında bir 
heyet tarafından seçilecektir. 

Tonton amca 
şoför aroyor 

Devlet demlryolları 

imtihanla 
memur ahyor 
Devlet dem.iryollan müdilrlüğti, \dare

nin her kısmında, merkez bürolarile iş. 
!etme teşkilatının çalıştınlmak üıere ye. 
niden ve imtihanlar memur a1mağa ka.. 
rar vermiştir. Bunun için bu ayın yirmi
sinde büyük bir imtihan açılması takar. 
rür etmiştir. 

Bu büyük imtihana tahsil derecelerinin 
her kısmını ikmal etmiş olan gençler, 
yani ortamektep, lise ve yüksek mektep 
mezunları ayn ayn gireceklerdir. Yalnız, 
idarenin, yol, cer, ticaret, hasılat, ha
reket, Q\uhasebe ve malzeme şubelerinde 
çalıştırılacak olan bu gençler imtihanı 

kazandıkları talföirae tahSil derecelerine 
göre maaş alacaklardır. Ortamektep me. 
zunlan 61, lise mezunları 74 ve yüksek 
mektep mezunları 113 lira alacaklardır. 
Lisan bilenlere aynca gene tahsil derec&
lerine göre altı liradan 17 liraya kadar 
zam yapılacaktır. Bittabi Ankarada çalı. 
§acaklar mesken bedellerini ayrıca ala. 
caklardır. 

Devlet Demiryollan idaresi imtihanla. 
ra memleketin muhtelif mıntakalarında 
bulunan gençlerin girebilmelerini temin 
için ayni günde Ankara, Haydarpaşa ve 
Adanada hep birden imtihan yapılaCak. 
tır. 

Taksitle satılan 
Gayrı menkullerin 

borçları 
Ankara, 14 (A.A.) - C. H. Partisi 

Kamutay grupu bugün 14-6·938 Trab
zon aaylavı Hasan Saka'nm ba~kanh· 

ğmda toplandı. 

Hazinece taksitle sattlan gayrimen· 
kullerin borçlan hakkında tetkikat ic
rası için tegkil edilen grup komisyonu 
raporu mil:r:akere edilmi§ ve rapor, 
grup umumt heyetince tasvib olun
muıtur. 

Berberler ve pazar 
tatlll 

Berber dükkantannm pazar günU 
kapanmaaı hakkındaki kanunun tadili 
için teşcbbilsler yapılması yolunda ber
berler arasında bir cereyan ol8uğunu 

yumıf, buna berberler cemiyeti idare 
heyetinin taraftar bulunduğu teklindc
ki ıayialan kaydetmi~tik. Berberler 
cemiyeti reisi imzasile gazetemize gön
derilen bir mektupta cemiyetin böyle 
bir cereyana müzaharet etmediği tas
rih olunmaktadır. 

-

Tersane, Rumelihisarı, Eminönil, 
Karaağaç, Sütlüce derken galiba Ha
ber'in bana ayrılan bu köşesinde oku. 
yucularla beraber haberimiz olmadnn 
tarihi bir lstanbul gezintisine çıktık. 
Bari bugün de Sütlüce ile Halıcıoğlu 
arasını dolaşalım. 

On yedinci asır ortasında Evliya 
Çelebi SiltlUce kasabasını şöyle tas
vir eder: ''Galata kadılığına tabidir. 
Fakat ayrıca Sübaşısı ve hfı.kimi var
dır. 200 kadar mamur, Bağı lremli sa. 
raylar ve fili binalarla mfu.eyyen şirin 
bir kasabadır. Siltlüce denmesinin se
bebi, nebatat ve havasının letafeti e. 
seri olarak sildilnün halis olmasıdır. 

Zamanı küffarda bu mahalde zincir 
Uzerinde bir büyük köprü varmış. Ha
la asar binası görünür (?). Buradan 
derya ile Alibey köyüne, Kağıthane 
köyüne, Halicin iki tarafındaki safa 
saçan yeşillikleri temaşa ederek varı
lll'. Bu kasa:ba Kağıthane boğazı ağ. 
zmda olduğundan haneler deniz kena
rından biribiri üzerine bina olunmuş, 
Halice ve EyUbe nazır bahçeli k8.şa. 
nelerdir. ÇaVU§başı camii denilen bir 
camii, mescitleri, dört tekkesi, bir ha
mamı, bir hanı, 50 dilkkanı, iskele ba
şında aramgfilu kanı irfan bir sof ası 
vardır.,, 

Bilyük Türk seyyahı, Sütlüce ile 
Halmoğlu arasındaki meşhur yalılar 

hakkında §U satırları ilave ediyor: 
"Derviş Şamizade yalısı yeni yapıl • 
mıştır, bahçesi yoktur; Kemal efendi 
yalısı kUçfik bir yalıdır, Ali ağa bah
çesi ve Ganizade bahçesi vardır.,, 

Evliyadan iki asır sonraki bir za. 
mana ait elimde bulunan çok kıymet
li vesikalara göre, bu sahil parçasını 
bizim için daha hurda tafsilat ile ta. 
mmak mUmkUn oluyor. Evvela üçün
cü Selimin ilk hükümdarlık yıllarında 
Siltlllce ile Halıc.ıoğlu iskeleleri ara
sındaki sahilin üzerinde· sahiplerinin 
adıyla şu binalar bulunmaktaydı: 

''Siltlüoo iskelesi - yanında mer
hum Murad efendi zade müderris A. 
rlf efendinin yalısı - yanında Murad 
efendinin biraderi müderris Tahir e -
fendinin karısının yalısı - Katib E
min efendinin evi ve altında dokuz göz 
kayıkhanesi - yanında kumbaracı 

başı Mustafa ağanın yalısı - kurbUn
de kiremitçi fırınları - yanında Ha. 
lıcıoğlu iskelesi.,, 

Sonra: iskele başında ve Murad 
Molla yalısına bitişik olarak Vasi Sü
leyman efendi adında bir zatın bir 
kahvehane yaptırdığını görüyoruz ki 
bu kahve hala mevcuttur, yalnız muh
telif zamanlarda esaslı değişikliklere 
uğradığı muhakkaktır. Murad Molla 
zadelerin yalısı ile biraderi Tahir c
f endi yalısının yerleri hakkında ma. 
hallinde araştırmalar yapacak vakit 
bulamadım. Fakat yeri gelmişken Ta
hir efendi hakkında bir tarihi fıkra 
nakledebilirim. Murad Molla ile Tnhir 
Molla Damadzade Feyzullah efendinin 
oğullarıydı. Her ikisi de on dokuzun
cu asır başlarının ''kibar ulemayı res
miyesinden,, diler. Tahir efendi daha 
tüysüz bir gençken müderris olmu§.. 

(LUt/en sayfayı çeviriniz) 
Reşat Ekrem KOÇUı 
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iÇERDE: 
• Bugün saat 21 de Üsküdar hnlkevf sa

lonunda Haydarpaşa Nümune hastonesi 
doktorlarından Nuri Osman Eren tarafın. 
dan "zührevi hastalıklar ve içtimai korun. 
ma,, hakkında bir konferans verilecektir. 

• Alman b{Jı;ük elçisi Von Keller diln 
Ankaradan §ehrlmlze gelmiştir. 

• Esnaf cemiyetlerinin CağaloJılunda ku 
nılan yeni s~lık yurdu, bu ayın sonunda 
bQtlln tesisatı ile tamamlanmış olacaktır. 
Hastaneye 1500 Jlrahk yeni sistem bir por 
latif nmellyat masası da nlınacnktır. 

• Cumartesi gOnQ "Etrad Aten,, transnt. 
lanunı ile şehirmlze 950 İngiliz seyayhı 
gelecek tir. 

• YaA fnrbrikatörlerl tasUyehanelerden 
muamele vergisi alınmaması hususunda 
veklHelle bazı temasl::.ırdn bulunmak üzere 
Ankarayn bir heyet gönderecektir. 

• Yerebatan sarayının üstündeki evlerin 
istimlak edilerek yıktırılmasına karar ve 
rilmlştir. Bu iş ağustosa kadar bitirilecek. 
Ur. 

• Ticaret anlaşması müzıı~releri Jçin 
Berllne gidecek olan heyetimiz dönüşte, 
Atinaya do uirıyarak Yunıınistnnla yeni 
bir Ucaret nnlıışmıısı yapacaklardır. 

• Balkanlnrda tetkiklerde bulunnn bir 
Japon askert heyeti dOn şehrimize gelmiş. 
Ur. Heyet birkaç gün kaldıktan sonra Av. 
rupaya hareket edecektir. 

• Ankara şehir tiyatrosu kadrosunun 
takvjyesioe karnr verilmiştir. Tiyatroya, 
memlekeUo bazı yerlerinde h:ılkevl tem_ 
sil kollannda çalışan sene sanatk6rlor 
alınacaktır. 

• Orgeneral Fnhreddln, Avrupada geçir 
(!iği mezunl~ et roeynhatinden dönerek bir 
müddet şehrimizde kalmış ve dfin Ankara 
)'.& hareket etmiştir. 

• Piyade nlaylarımıuı sancak verilmesi
nin yıldönümü dün ilk defa Snnycrdckl 
alayda kullıılanmıştır. Merasim spor &a. 

hasında yapılmış ve askerler halk tarafın. 
dan şiddetle alkışlanmıştır. 

• Memlf'J!etln her tıırafındo buğday mnh 
aulil çok iyidir, HckoJtenin geçen senekine 
nazarım, bir buçuk misli fazla olacağı tah
min edilmeklcdlr. 

• Ticaret odası, idare heyeti bugün top. 
!anacak ''c iktisat vcklileti tarafından fııde 
olunan Oda bfitcesl tel rar milzııkere edile. 
c~U~ ~ 

• Hmln6nü halkevi edebiyat şubesi dUn 
:Uşnm mutat toplantısını )apmış ve Suut 
Kemal Yetkin "öz sıınııt11 üzerinde mülale
alarını söyllyerek bu mevıu münokıışa c. 
dilmiştir. 

• Belediye tarafından kaldırılneak ce. 
nıızeler tein Fatih ve Beyaııttakllerden 
başka sekiz istasyon dnhn yapılmasına ka. 
rar verilmiştir. BunJardan ikisi Kadıköy 

ve Pnnsaltıda olacaktır. 
• Şehrimizdeki ortamekteplerden bnzı. 

Jarının lise hnllne getirilme t düşünlllmek 
tedir, Bu sene ortıımekteplerden mezun 
olnn talebenin ndedl bunıı lıfiyiik bir lhtL 
yaç gföıtermckledir. 

_.__..____.11 .. zaı-..ı 

tu. Sefihane bir hayat sürer, bilhassa 
baharda gidip oturduğu Sütlücedeki 
yalısında birtakım ''hazalei vacibUliza
le ile çeşit ~it rezaletler yapardı. 

Bu sahll parçasına ikinci Mahmu -
dun llk zamanlarında da bir göz atar
sak hayli değişiklikler görUruz: 

·~uuuce iskelesi - SUleyman efen. 
dinin kahvesi - Murad efendi zade 
kayıkhanesi ve yalısı - Sabık kum
baracıbaşızade İzzet Efendinin yalısı 
- Kumbaracı Mustafanın yalısı - ln 
giliz Mustnfa. ağanm yalısı - Kum
baracılar kı§lası ve iskelesi - Kumba
racılar kahvesi - Hekim Knorte ya. 
hudinin evi - Halıcıoğlu iskelesi .. , 

Evvelki kayıtla bu soouocusu kar
eılaştırılacak olursa: 

Tahir efendi yalısının yıkıldığı, ye
rinin de belki karde§ çocuğuna intikal 
ettiği; Emin efendi yalısının kumba
racıba.§ı zadelcre geçtiği yeni birtakım 
binalar, bu arada bir de bUyük kı~a 
yapıldığı görülür. 

Bugün, bu sahilin en büyük yapısı 
olan kumbaracılar kışlasını UçUncU 
Selim yaptirtmıtıb. Anası Mlhri§ah da 
kışla.ya bir cami yaptırmıştı. Bu cami 
evvela bir minareliydi, oğlu a.z sonra 
bir minare daha ilave etmişti. Camiin 
hitamı tarihi 1218 dir, kumbaracılar 
kışlası r.amii adını almıgtır. Bu kış. 
lanın SUtlUce tarafı lağımcılara, Halı
cıoğlu tarafı kumbaracılnra tahsis e
dilmişti. Derya tarafına bir kasır, krus. 
rın iki tarafına da. kumbaracı ve Hl~ 
ğımcıbaşılar için odalar ynptınlmıs. 
b. Kı§lanm biraz gerisine de mUhen
disbane, demirhane, dökümhane, ve 
bir hamam yaptırılmıştı. İkinci Mah
mut zamanında muhimmat a.nbarlıırı 
ilave olurunu§tu. 

R~at Ekrem KOÇU 

• Sorörlerin hep bir kıyafette giyinme
leri için yapılan tetkikat bitmiş ve bir el_ 
blse nlimunesl teshil olunmuştur. Husus! 
otomobil şoförleri de ayni elbiseyi giye.. 
cekler. Ynlnız kasketlerine yeşil yerine 
kırmızı, otobüs şoförleri ise 'arı şerit ta. 
kacnklardır. 

• Cnm işleri ticaretinde dl>rt tlcaretha. 
nenin bir tröst i)'aptıllı hakkında oJkAyet. 
!erde bulunulmuş ve alAkadar makamlarca 
tetkikata girişilmiştir. 

• Atlnayıı gitmesi bugün için kararlaştı. 
nlnn valinin bu seyııhati cumaya ktılrnış. 
tır. 

• Gümrük ve inhfs:ırlar vckAlctfnden ye. 
nl bir to) in JLc;tesf daha gönderilmiştir. 

İstanbul gümrük bnşmOdürlllğQ muhasibi 
Mahmut Aydor memur şenJğine, mubue. 
beciliğc de muhasebe müdürlü~!l tetkik 
memurlıınnd:ın kıimfl tayfn edilmiştir. 

• Romany:ı ve Bulgaristandnn getfrele. 
cek göçmenler hnkında bu memleketler 
mümessilleri ile yapılan müzakereler fler. 
!emektedir. Murohhaslar neticeyi hfikO
metlcrine bildirdikten sonra muhacirlerin 
nakil şıırtl:ırmm mfizııkcrcslnc sccJlecek. 
tir. 

• Vekiller: heyeti, memleketimizdeki 
Rus mliltecllcrlnden 38 ıl hakkında Türk 
vatandnşlığına kabul kararı vermiştir. 

• Tckirdna horsasınn lıln kilo taze arpa 
mahsulü getirilmiş ve kilosu 15 kuruşa sıı. 
tılmıştır. 

DIŞARDA: 

• İngiltere ve Amerika, istikbııJde yapa. 
cakları drllnothıra 18 pusluk (45 santi. 
metre} top koymak hususunda mutabık 
kalmışlıırdır. Amerika vaktllc bu çaptıı 
top koymak itin teklifte bulunmuşsa da 
İngiltere. bq takdirde gemilerin tonilato 
miktarının makul haddi teeııvflz edeee~I~ 
nl ileri sürmüş ve bunun fizerlne Amerika 
bundan vaıseçnıhllr. 

• Alman ordusu genelkurmay başkanı 
gcncrııl Kaytcl dün 6llat ı 1 de şahst l&Yfll· 
resile ve beraberinde Oc seneral oldu!tu 
hnldc Budnpcşlcye vnsıl olmuştur. General 
Kaytel, öıile vakti resmi &urette amiral 
Hortl tarafından kabul edilmiş ve amiral 
kendisini öğle yemeğine nJıkoymu,ıur. 

• İran maliye nazırı diln pıırlamentodıı 
yaplığı beyannıtn Amcril\an • İran petrol 
§lrkeUnln 1936 dıı kendisine verilmiş olan 
lnhlsardıın vazgectlğinl bildirmiştir. 

• Slmnll ttnlyaya l'aS n şlddelll yal. 
murlar, bilyQk hasarları mucip olmuş, bir 
çok Jcöprüler yıkılmış, gcnto miktarda 
enızi su ~!tında kalmış ve üç kişi ölmüştür. 

• 1rnn hnşvekllinirı riynseti altındaki 
İran he)•ell Mısır krnlınn lran şahı ile os
lunun prenses Fcvziyeye gönderdikleri 
kıymetli a~ır hediyeleri vermiştir, 

• General Frnnkonun kardeşi Nikola 
Frnnko, Frnnkist lspanyHmın ilk bllyilk 
elcisi olarak dün tıı.rnyrc ile l.iıbona va. 
sıl olmuştur. 

• Fransız hariciye nazırı Bonne dOn öA 
leden sonra lnglllere ve Amerika büy{lk el 
cilerJnl kabul etmiştir. 
• Enternasyonal adalet divanı, Fnstaki 
Fosfat madenleri hakkında İtalyan hükö. 
metinin Fransa aleyhinde açtı~ı davayı 
reddetmiştir. 

• Hitler ve Görlns dün Pomerıınya ta. 
raflnrındnlô mıkert tayynrc mek1epJerlni 
teftiş etmişlrrrlir. 

BUyüKdera 

Beyaz park 
Her akşam 

SA-~ 
HEH AkŞAM 

Saat 24 de hususi bir otobüs 
Taksime hareket ettirilmektedir. -· 

t""':"'::'"--~ - - - - 1 ı ilan ffiı.hlplerine-
Kurun ve Haber gazetelerinin 

ilanlan Ankara caddesinde Kema
lettin lren ilan büroşu tarafmdmı 

alınarak neıredilmcktedir. 

Fuat Mükerrem imıini .taııyan 

birisinin bu gazeteler için ilin al· 
mak maluadile muhtelif ticaretha
nelere müracaatta bulunduğu öğre· 

nilmiştir. 

Bu isimde bir f8hll'n ne isimleri 
geçen gazetelerle, ne de Kemalletin 
lrcn ilin bürosu ile bir alakası 
olmadığı ilin veren müesseselerin 
nazan dikkatine arzolunmaktadır. 

KtRALIK DOKKAN 
Fındıklı Molla bnyınnda 25 numa· 

ralı dükkan kimlıktır. Yanındaki eve 
milracaat. 

HABER - Akeam poataaı 
1 'ıs HAZiRAN - '1936 

Londranın 
müdafaası 
lııglllz filosu 

Halayda gene 

manevraya çıkıyor 
hSdise çık 1 

Londra, 14 (A.A.) - Deyli Telgraf ga. 
zetesinin bildirdiğine göre, şarki lngilte.. 
re sahillerindeki müdafaa krtalan ve a
navatan filosu, temmuz ayın zarf mda 
büyük manevralar yapacak ve Förtof -
Fört ile Taymis nehri arasmda cereyan 
edecek olan manevralara donanmanın 
bütün deniz tayyareleri de iştirak eyliye. 
cektir. Hücum eden filo ile hava kuvvet. 
terine verilen vazife, sahile ihraç yapma. 
~a ~bbüstilr. 

Tek mütevelli 
imt·hanları 

Vakıflar müdürlüğü, §ehrin her tara
fında, yeni vakıflar kanunu mucibince 
ekalliyet vakıflarına, eski mütevelli he. 
yetleri yerine seçilmesi takarrür eden 
tek mütevellilik için müracaat müddeti 
ikmal edildiğinden ve tek mütevelliliğe 

talip olanlar hakkındaki tahkikat da ta. 
mamlandığmdan, bütün ekalliyet vakıf. 
lannda taliplerin imtih~nlanna başlaya
caktır. 

İstanbul tarafındaki kazalarda bulu. 
nan kilise, mektep ve hastane valafla
rının mütevelli heyetli yerine seçilecek 
tek mütevelliliğe talip olanların imtihan
ları gelecek perşembe günü İstanbul va
kıflar müdilrlüğO binasmda yapılacaktır. 

Tek mütevellilik için müracaat edenler 
o kadar çoktur ki bu imtihanların şayanı 
dikkat olacağı şimdiden anla~lmaktadır. 
Birçok vakıflara bes altı talip birden zu. 
bur etmiştir. Zengin vakıflara karşı g6s
terilen bu alakaya mukabil geliri az ve 
çerçevesi dar \'akıflara ka~ı bir talip bi. 
le zurlukla çıkmı~tır. Bu itibarla zengin 
vakıflara miltevellt seçmek nisbeten ko
lay olacaktır. Fakat yalnız tek talibin 
bulunduğu, vakıflar için imtihanda bu 
tek talip de kazanamaısa o takdirde yeni 
den talip aranması icap edecektir. 

Ekalliyet mebuslarından lstemat Zih. 
nl Ozdamar Yedikule hastaneleri tek 
mütevelliliğine talip olmuştur. Bu mebus 
da o gün imtihana girecektir. Bu Rrada 
mQteaddit vikıflann mütevelliliğine ta. 
lip olanlar da vardır. 

Tek mütevelli tayin edilecek kiliseler 
arasından geliri çok yüksek olan Patrık 
hane içindeki Ayayorgi kilisesi de vardır. 

Antakya, 14 (A.A.) - Ana.dolu A
jansının husust muhabiri bildiriyor: 

Orgeneral Asım GUndüzUn ~kan
bğmdaki Türk heyetile Orgent'.ral 
Hunt.sigerin ba.şkanlığmda.ki Fransız 

askcrl heyeti arasındaki müzakerelere 
bugün saat 10 da başlanmı§tır. 

Türk heyeti saat on beşte halk par. 
tisini ziya.ret etmi;, ve Orgeneral Asını 
gündüz Antakya, İskenderun, Kırık. 
han, Rcyhaniye, Ordu ve Şeyhköy 
halkevlerinin hususi heyctlerile genç
lik mümessillerini ve Arap köylerin • 
den gönderilen bir heyeti ve bir Eti~ 
tilrk gurupunu kabul eylemi§tir. 

Halkevine giden yol baştan başa ha
lılar ve çiçeklerle süslemiş ve yolun 
başına gUzel bir tak kurulmuştu. 

Yol üzerine ve yolun iki tarafmda.
ki evlerin pencerelerine yı~Jan birkaç 
bin kişi Orgenerali çok candan alkış. 
lam ıştır. 

Ampir sineması adını değiştirmiş 

ve Orgeneral-~ GilndUzUn ikameti 
hatırası olarak GUndüz ismini almış
tır. 

Hilkl\met dairesini taşa 
tuttular 
Antakya, 14 (.A A.) - Anadolu 

ajansının huıust mtihabirl bildiriyor: 
Hatay garajında şoför muavini Os. 

man bu gece saat 10,SO da Rum orto
doks mahalle.sinde dar bir B<>kakta öl
dürülmüştür. 

Bu hadise üzerine hükfunet bir ta
raf tan mahallede araştırmalara baş. 
lamış, diğer taraftan da ittihadı va.
tan! ve Usbe cemiyetlerinin bazı ele
başılarmı tevkif ettirmiştir. 

Mevkuflar arasında bulunan Arsu
ziyi serbest bıraktırmak jçin hükfı.met 
dairesini çevirenler i~i cebir şekline 
sokmuşlar ve bahçe kapısını kırarak, 
evvelki gtin Silveycliyede olduğu gibi, 
hUkO.met dairesini taşa tutmu§lardır. 

MüteamzJar hükrı.met dairesine git 
meden önce Turizm oteline uğrayarak 
bUyUk hAmilerl ole.n beynelmilel ko
misyonun reis ve azalarını beraber gö
türmeyi unutmamışlardır. 

İçeride mahsur olanları: TUrk jan
darmalan teşkil ediyor. Muhasara e
denler arasında ise kadın ve çoluk ço. 
cuk arka.:ııına gizlenen 8il!hlr Usbecl. 
ler bulunuyordu. 

Ziraat Vekilinin Mecliste mUhim beyanatı 

Kereste fiatlarındaki 
fahiş yükseklikle 

mücadele olunacak 
Bugün metre mikabı 60 liraya 
satılan keresteyi 25 - 30 liraqa 

alabileceğiz 
Ankara, 14 (Hususi) - B. M. Mec

liai, orman kanununda yapılacak tadil· 
tere ait projeyi müzakere etmiştir. 

Bu münasebetle ziraat vekili Fc:ik 
Kurdoğlu, mebuslann muhtelli mesele
ler Uzerindeki suallerine ayn ayn ce· 

vap vermiştir. 

Vekilin izahına, göre, yeni lS.yihanın 
ruhu, köylilye azamt kolaylıktır. Ke
reste fiyattan üzerinde, Faik Kurdoğ

lu demiştir k :i 
''Bugün kerestenin metre mikabı 50 

-60 lira arastnda.dlr. 
Ve hakikatte bu vaziyeti istismar e

den küçük m'ıistahsiller değil, muayyen 

bir kaç wyük guruptur. Kanun hükum 
terine nauran tespit edilmiı tarife be
delleri çok defa 3,5-4,5 lirayı geçme
mekte olduğu halde sırf tatbik edilen 
müzayede usulünden ve piyasa ve fili 
fiyat vaziyetinden dolayı rakipler ara -
sında yükseltilerek 35 liraya çıkarıl -
maktadır. 

Bu suretle biı devlet, bir dairei fasi
de içine düşmekte ve Otercste fiyatlarını 
5()-60 lira Uzerinde çivilemckteyiz.,, 

''Birçok yerlerden partiye ve hükQ
mete verilmiş ~ikayetlerin yakından 

tetkiki de filen isbııt ediyor ki orman 
meselesi alelade bir ticaret emtiası, 

bir kereste meselesi değildir. Ekmek gi· 
bi bir ihtiyaçtır. gözünün önı:lnde ek
meği tutup, makul bir şekilde kendisine 
istifade imkanı vermezsek, muhafaza 
için alacağımız tedbirler alakalılar için 
de, teşkilatımız için de, devlet haysiye
ti için de bir manevi tehlike me11baı ol· 
mağa mahkumdur. Biz memlekette 
muhtelif ihtiyaçtan tespit ettik. Gördük 
ki inşaat için 500 bin metre mikabı ka
dar kereste ihtiyacr vardır. Ambalaj 
için bin metre mikkabı kağrt için 30 
bin metre mikabı maden direği için 100 
bin metre mikabı ilah. 1htiyaçtanımzı 

bu suretle tespit ettik ve bazı ormanlarda 
bugünkü işletme tartma bu kanunla is
tediğimiz selahiyetleri kullanarak, bun
lar dan mühimce bir kısmını temin kabil 
olduğunu da gördük. b:.itün orman işle
ten zevatr davet edüp kendilerine vazife 
vermek istiyorum. Buna mukabil kendi
lerinin maliyet fiyatını kontrol edeceğiz 

Biliyorsunuz ki, şeker sanaayiinde mu 
ayyen bir temettu esası konmuştur. 

buna benzer bir temettu esası koyup, 
bugün senede üç, dört ay işleyip bil -
tün enenin masrafını bu üç dört aya 
yilkliyen kereste fabrikalanna b3tün 
sene i§lemek imkSnmı vermeğe salrşa
cağım. buna mukabil de fiyat empoze 
edeceğim, vazife vereceğim. Diyeceğim 

Halk arasınn giren komisyon reisi 
Raymersin hakkın Alevtlerde ve diğer 
ekalliyetlerde olduğunu bildiren söz -
leri ve jandarma Rumandanmm da i
çeride mahsur kalan jandarmaya halk 
arasından bağırarak atea etmeyiniz 
emrini vermesi mütecavizlerin cüreti
ni arttırmı§ ve bunlar müthiş küfür· 
ler, naralar "e doğrudan doğruya pen
cerelere sıkıl&.n silah sesleri arasında 
ilerlemeye ve içcrdekilcr için hakiki 
bir tehlike tC§kil etmeye ba§lam19lar. 
dır. 

O zaman' içerdekiler her şeye n.ğ. 
men silah istimaline mecbur kalmış
lardır. Mütecavizler ene çocuklarla. 
kadınları c;ürdükleri için iki kadın ve 
bir çocuk yaralanmış ve kalabalık da
ğılmıştır. HUkfunet bahçesi kUçük bü
yük binlerce ~arla doludur. Vaziyet 
yCJllden gerginleşmi§tir. 

lnRiliz murahhası f stifn etti 
Lond.ra, 14: - Milletler cemiyetinin 

Hataydaki beynelmilel kontrol heye
tinde bulunan Ingillz murahhas, son 
hldiseler üzerine heyetten ~kilml§tir. 

Ermeni kilieeıinde bir içtima 
Antakya, 14 - Birkaç gündenberl, 

Doktor Abdürra.b.man ''da.biliye mü • 
dürü,, unvaniyle umumt vali vazifesi. 
ni görmeye b~lamış bulunuyor. 

Hataydakl crmenilerden bir kısnu 

siyaseUe me:Jgul olıname.ktadır. Türk 
d"6manlığı yapanlar Taşna.klcırdrr. 

l3\uılar birkaç gün evvel Ermeni kili· 
.sesinde bir iGtima yn.pnuglşr ve "Türk· 
ler geldiği gUn hepimiz kesileceğiz!,, 
gibi bir yalan uydurarak yaygarayı 
koparnuşlar, bütün Ernıenileri, Ha.ta.· . 
yı terke davet etmi5lerdfr. 

Bir kısım Ermenilerde Hnleb ve 
Cebellübnandaki İtalyan konsoloslu.Jc. 
larJl\11. başvurarak, kendilerine yarduıı 
edilmesini istemişlerdir. 

"Jurnal,, m makalesi 
"' . ''Jurnal,, gazetesinde haftalık Si" 

yasayı gözden geçiren Sen Bris, Har 
ta.y meselesinde, son hafta içinde ger· 
ginliğin ortadaJı kalktığını ifarct et. 
tikten sonra şöyle diyor: 

''Mesele Türk nasyonalizmi ile Suri· 
ye nasyonalizmin! anlaştırabllmektlr· 
Vaziyet tuhaftır. Herşey, 1936 eylft· 
lünde yapılan bir muahedeyle orta.ya. 
konulmuş yeni bir Suriye statUsU üW 
rine istinat ediyor. Bu muahede toJI· 
dik edilmek üzere gimdiye kadar pal'• 
Iamentoya çıkma.ya cesaret edemenıfıt 
tir. Sebebi gu ki, muahede ta.nıamlyle 
hayali olan bir Suriye biltunlUğü ~ 
sı Uzerine yapılmı8tır. 

Pra.g meselesinde olduğu gibi, ~ 
§8.l'k meselesinde de hal sureti ancıı1' 
hakikatler sahası .üzerinde buluns.bf· 
lir. 

Planörle uçuşta 
dünya 

birincisiyiz 
ki, size §U vazifeyi verdim. Zannediy~ 

Ankara 14 (A.A.) - Tilrkkuşu nıu • 
limlerinden Ali Yıldız, yanında ınuallitO 
namzedi Sezai Göksu olduğu halde ~
nih tipi iki ki§ilik bir yelken planötÜ6 

lnönü yüksek yelken uçu~u kampın~ 
havalanarak 14 saat 20 dakika süren ~1 

uçuş yapmı§lar ve Alman t;ayyarecilerif' 
den Emest J actman ve Flossdorf tarafı~ 
dan bir,,rm.4 planörile Vermingstad S~S 
tbsde teşrinisani 937 de yapılmı~ olaıt d • 
saat 59 dakikalık dünya rekorunu 21 

8 

kika f azlasile geçmeğe muvaffak ol11'lıış
tur. 

================::::::::~ 
k• b ·· kil ·r ,__.:ı ı·nı·n tıe' rum ı ugun • tan e uÇ-Ue ı • 

zaman dununa düşmeme lüzurn olrıııf:. 
caktır. Çünkü 9, 10 liraya aldıkları ı t• 
manda bile keresteyi 20, 25 liraya ;ıç 
tıklarım biliyoruz. Bü;>'\ik bir teıne 1>1.t' 
hareketi olmıya•.:aktır. Muntazatn 

plAn yapacağım.,, • fabİf 
Vekil, kereste fiyC'Jtlarındaki btl" 

yükseklikle mücadele olunaca~nlt 83• 

gün beher metre mikabı 60 ııra:,~a 
tılan keresteyi 25-30 liraya sattı 1"' 
çalı:.acağını bey natmda bilha&i8 te 

rüz ettirmiştir. 
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:lJtJfm değilml? l~ELE!I . 
s!!!ıa~~:~d!uran Gazeteye derdini 

bir tanıdık, geçen gUn matbaaya uğra. 

~~:t::;~:::::1 :: anlatmak bir suç değildir. 
men önünden terkos bonıau geçiyor. 
fakat biltUn gayretlerimize rağmen /pekiş f abrikaSl bu QÇlk lıakikatl öğrenmelidir. 
bizim evlere su verilmiyor. Bu nasıl 
§eydir, diyordu. iş Bürosunun nazarı dikkatine 

Dostumuzun yerden göke kadar Bunda.n bir müddet evvel, Balattaki mış olduğu bu kadar aykın hareket· 
haklı şikAyeti bize şunu hatırlattı... lpeki§ fabrikası amelesinden, Klmil ı lere mukabil: hakkımı a.ramaklığım, 

Daha bir sene evvel belediyenin su isminde bir genç bize müracaat ederek yani aldığım paranın hesabını sormak. 
derdini kat'i surette halledeceği söy· fabrika tarafından yapılan halwz w lığım ve aklımın almadığı bir ie hak. 
leniyordu. Ara.dan bir sene geçti, ls- manasız bir hareketten bahset.mil ve kında tenvir edilmekliğimi isteyişim 
ta.nbulda su sıkıntısı ~ken mahalle bu vaziyet karşısında nasıl hareket ,(mesleld sırrı ifşa) veyahut da (sa. 

bırakmamak şöyle dursun, belediye • etmesi icab ettiğini sormuetu. Ken • dakate uygun olmıyan hal ve hareket) 
nıiz maşallah evlerinin önUnden boru disine kurulduğu günden.beri çok ciddi diye tavsif edilerek işimden çıkarıl -
geçen evlere bile su vermek için halka bir c;alıoma yolu tuttuğu kanaatini bı. maklığım tamamen haksız bir hare -
tnilşküllt çıkarıyor. rakan it btıroluna müracaat etmeal. ket değil midir? İşçinin elbise alması 
Dünyanın en sulak şehirlerinden bi. ni tavsiye etmiş, ve eikayet etrafı~ ve giymesi mesleki bir sır veyahut da 

ri olan eu lstanbulda, pek iptidai bir ki fikirlerimizi de bize uğnyan ame- fabrikaya karşı bir sadakatsizlik mi. 
dert olan susuzluktan kurtulmak için lenin isminden kat'iyyen bahsetmeden dir? Mademki bu işte bir aksaklık 
&caba dah:ı kac Rene bekliyeceğiz? ıiltunlarımıza geçirmigtik. Dün aldığı. yoktu, fabrika niçin kuşkulanarak be-

Yen• neşriyaı 

Hora - t"ırlına 
Dam~cıklar, ve 'Kıvtlc:unlar, wimli 

cazeı ~rlerile, edebiyat alemimizde 
kendine bir yer ayırtan, Tuı gut Akkat 
bize yeni bir eser daha veı di: 'Bora 
-Fırt' na. ... 

Bu eaer, muharririn, her yeni kita
bile daha çok olgunlaıan ve ke.ndi jan
rında derinleıen görütünün yeni bir 
"'eaikuıdır. 

Bora - Fırtına yüzde yüz realist bir 
eserdir. Muharrir, vak.ada oldu~u ka· 
dar, onun anlatış tarnnda da hayatın 
i5inde kalmaya çok dikkat etmi9tir. 

Nurullah Atacın dediği ~ibi: Muhar 
ririn bUtUn kıymeti, eserinin kahraman 
~rını, muhitinden ve hadiselerden a • 
Yttrp, kendi hayalinde yaıayan tiplerle 
dcgi9meme&i.dir. 

lşte Turgut Akkaı, ıuJnakkiclin it
lcdigi varhgı son eserinde bol bol ver
lbiştir. Bora - Fırtına, yalnız bir g5-
?ljJ hik5yesi degildir. Aşk, hadiseler 
itasında erimiştir. Roman realist vaı • 
ftıu, mev~uunun kuvvetinden oldugu 
~dar biraz hlklye, biraz roman, biraz 
hayal, biraz ideoloji, biraz hareket ve 
lıcyac:an fakat tambir hakiki vakasr ol
Z?la!tnda kazanıyor. 

•·nora-Fırtrnayr tavsiye ederiz. Bu 
tl\'aiye, yeni neşriyat ıUtUnlerine mah
•111 rnutat tavsiyelerden degildir. Gü
ıcı bir kitap tavsiye etmek gU::el kitap 
llcşrtyatrmmn bol oldugunu hiç de id
:: edemeyec:egimiz bu gUn için, her 
ha de eyi bir dostluk ve yerinde ~lr 

re le et olsa gerektir. 

llaık hlll{lsl Haberi eri 
b li:nıinönll Halkevi Dil, Tarih ve Ede
lyat komitesi tarafından her ay çıka
~kta olan Halkbilgiai Haberleri ad· 

folklor mecmuasının 8~ inci aayıaı 
ÇıkJıuıtır. Bu sayıda: 

1 
8utgıriıtanda Halk bilgisi müzesi 

~lcrf(Zlyaettin Fahri), Gaziantep 
q •ile tairleri (Ali Riza Yalman), Ma
c;_t;rada ı.:enaze Adetleri (Halis Duman) 
~ca manileri (Bedri Güneri), Er

~ında ev teıkilitı (Sım Bilge), 
clrr~nbul maaallan (Naki Tezel) var· 

tlı '11UtUn okuyuculanmıza taniye ede
~ Aııkıra caddeainde lnkillp Kitap

e ıatılmalctadır. 

Veni fOrk 
6b taı.niSn:l Halkevinin ayda bir çıkar· 
" (Ytfti TUrlr) mecmuaaınm 66 ıncı 
~&ı intişar etmistir. Bu sayıda: 
~ lhiuye Vekili ve C.H.P. Genel Sek 
~- ŞUkrU Kayanın (19 Mayıs) A· 
"'q o~ 
~ri &<ının (Resmi ruhut ile yapılan 
...., Yat), H. Namık Orkunun (Hiung 
._,,:uıar?. M. Halit Baynnın Büyük 
g1~ att maznun bir feryat, Zahir 
ltti1c GUvemlinin (Hadlik - al-Ha
~). Naci Yiln&'lilUn (Bizanı), Hik· 
il) s!'Urhanuı (İıtanbul Bibliyoıfya
'1(1 cU Yaver Atamanın (Bizde mu· 
--~ ~reketleri), Feyyaz Fegann (Son 
cc

111 
ranıız pirleri), Naki Tezelin 

~. lllzik ve Gençlerin yazılan var -

t.ııa Ceıı'1erle münevverleri al-kadar e

'~ toplıllUJ bulunan bu mec
~~Gkuyuculınmı.za tavsiye ederiı. 

t İlıd ra Caddesinde tnkillp Kitap -
' lltılmalrtıdır. 

mız apğıdakl mektuptan anlıyoruz ki, nim bu hareketimi yukarki cümlelere 
bu nepiyat ve amelenin umumf ıiki.. istinat edip iıimden çıkardı. 
yeti kareısmda yaptığı hatayı düzelt • Bu mesele hakkında adres tasrihi su 
mesi ica.b eden lpekiı fabrikuı, bill· retiyle yaptığım tahriri ihbarata ve 
kiı daha yanlıf bir yola aapmıt ve öz. bir hafta sonra da vukubulan eif ahi 
rü kabahatinden bUyUk denecek va- mUracaatime, bir hafta evvel gönder-
ziyete düşmüştür. Derdini gazeteye söylidi dlye işinden diğim mektubu masanın UstUnden alıp 

AldıJımız mektup eudur: çıkarıkm Kamil Tiiımoan bana göstererek: "fabrika haklıdır. 
Ha.ber gazet&i tahrir müdü.rWğü. Tazminat vermek §8.l'tiyle bir fabrika 

ne: cak (mesleki sırrmı ifp.) cümlesine işçisini istediği 7.aJll8.D. çıkara.bilir., di-
27-5-938 günU Balat lpeld15 fabrika. temas edilmek maksadiyle bu yazı ya- ye bir cev.ab veren ve benimle birkaç 

sında cereyan eden elbise meselesi zılmı§S& burula hata edildiğini, bunun dakika meşgul olmayı çok gören iş bil. 
hakkında gazetenize müracaat ederek mesleki bir sır olmayıp, alnımın teriy- rosunun da nazarı dikkatini celbede -
şikayetimi anlattım ve bana bir akıl le kazandığım paranın hesabını sor • rlm. Bana yapılan haksızlığı tashih 
öğretmenizi istedim. Bu §ikayetim 28. mak olduğunu ve ig kanununun 27 n· etmek IAznn değil midir? 
5.938 günü gazetede (Türk ieçi ezil • ci maddesinin bUtün fıkraları fabrika. ll'cıtih: Kamgllmrllk Keçeciler 
memelidir) serlevhası altında yazıl- larda işçilere yiyecek ve giyecek llh... ocıddesi Kuyulu türbe ao'kıak !O 
mrş olduğunu gördüm. 29..5-938 gilnU maddeleri satamıyacağmı, zaruret ha- numarada K4mil Tümoan.. 
bu me...czelcyi iş bürOEluna da ihbar et. linde iktısat vekUetlnin izniyle açı- Bu zavallı işçinin uğradığı akıbet 
tim. lacak ekonomalarda bile alışverişin cidden acıdır. Demek ki bizde şiklyet 

30-5-038 pazartesi gUnU fabrikada tamamen serbest olup ieçiye bu gibi çıkar çıkmaz, Ipekiş fabrikası, derhal 
bu şikAyeli yapan eahıs aranmaya baş maddeler cebren satılamıyaca.ğı yazı. bir suçlu aramak için tahkikata gi -
landı ve tarak kısmında çalıpn Yaşar lı olduğunu söyledim. Bana mUtebes- ri§miş ve Mıl şiklyet sahibinin dUriist 
isminde bir işçiden ıüphe edildi. Biça. sima.ne bir tavırla: "Sen cebinde iş hareketi olmasaymış, hiçbir §eyden 

ad kanununu taşırsan çok aldanırsın., ce. haberi olmıyan zavallı bir işçiyı' de ko-
re am o gUıı altı defa mildiriyet o- b d' l MUn k 
d va mı ver 1 er. a aşanın uzıya • tundan tutup sokagaw atmakta bir an 
9.Sınıı çağrılarak tahkikat yapıldı. w nl h b - d" 

5 
cagını a ıyarak esa nm gor um ve tcreddüd etmiyccet.-ı ... 

31- .938 günü de bu şikayeti yapanı ~ 
fabrikadan ayrıldım. lwwkiş fabrik•umn '.:ı-- edenler" 

pz.ete idareslnJn haber vwdifl .-öyle- •tmdf ·.:ııu-...n-.....ı-... · r- ........... -"' A~ ·ı k h ~ u 9uu41;uram: hakBJzlık yapmaktan bu kadar "ekin. nı ere mezkur işçiye işten çıkarılaca. t ~ 
w 1 - dare amiri fabrika. U!tal&rmı memia olmaları bizi hayret i~ın· de bI• 
gı tebliğ edildi. Vaziyet bu eekle dö- ':/ '-' 
k çağırarak ie<;ilere yeknasak elbise giy- rakıyor. fpelda fabrikası müdur·· Ieri 

Ulünce nahakyere benim yüzümden ':/ 
dirilmesi hakkında düşüncesine veya. efldi.n umumiyenin, yani halkın dili o-

bir işçinin ekmeğinden olacagı~ nı dU • h t d ld ~ vafık b. cevab u a a le;• emre mu ır lan gazetelere derdini söylemeği bir 
§Unerek 2.6-938 gUnU şikayeti benim alın bu h h' b' i · im ıı usua ıç ır şçıye sonı a- suç olarak mı kabul ediyorlar ki, der· 
yaptığımı mUdiriyete Yaşar vasıtasi- mıştır 
le ihbar ettim. İdare mUdürü beni · hal tahkikatlara ve ta.rdlara kalkışı. 

2 - İdare emriyle ustalar arasında. yorlar. 
çağırarak: "Gazeteye şikayet etmek ki bu anlqma l!fzi bir vaziyette kal- Eğer, amele şikayette haksı7.Sa, mu. 
salahiyetini nereden aldığımı ve ne sı- mış, elbi.senlıı şekli, kuınqı, elbise fi. essese de bunu bize pek ila anlatabi
fatla ıikayet ederek fabrikanın şere • atı, taksit eeraiti ve saire bir tamim. lir ve milessesenlıı nokta! nazarını 
fiyle oynadığımı, yeknaaak elbise giy- le ameleye blldirilmemlı ve bu suretle haklı görUrsek bunu da sUtunlanmıza 
mekle Tih-k i§çisinin ezilemiyeceğini,, ustalar amelenin bir mümessili ve a- geçirmekte tereddüd etme7.dik. 
asabi bir tavırla anlattı. Ve yarın işi. mele tarafından söz söylemeye sa.18.hi. Fakat kendini müdafaa eclecefi yer
me nihayet verıleceğini bildirdi. yettar addedilmiştir. Ancak gazetede de, şikayete kalkanlan emıeğe kal • 

3.6.938 gUnU izinli olduğum için §ikiyet çıktıktan sonra elbise fiatı- karsa, !pekiş fabrikaamı kabahatli 
çalıımadım. Ertesi gilnU ieime geldi. nın 410 kunış olduğu bir şayia tar - mevkiinde körmekle haklı oldufu 
ğim zaman ustam :''fabrika işine ni- zında öğrenilmiştir. muzu anlaınıe Olmaz mıyız? 
hayet veriyor. Kontrolu git gör!., de. 3 _ 80 kuruş yevmiye alan ve bir İpek.iş fabrikasını kimlerin idare et-
di. Kontrol& gittiğim zaman beni gö- ihtiyar annesine bakmak mecburiye _ tiğini bilmiyoruz, yalnız bu zevat biL 
rür görmez: ''Sen iJll!l&niyet namına tinde bulunan benim gibi fakir bir iş- melidir ki 28 mayıs tarihinde çıkan 
istifanı ver. senin için daha iyi olur,, çinin iş başında 410 kuruşluk elbise ilk yazmıız için belki de kendi noktai. 
dedi. giymesinin bir lüksren ibaret olduğu. nazarlarını mildaf aa edebilecek vazi-

Ayni gUn öğleyin muhuebeden çağ- nu fabrika dll§Unmek zaruretini hla • yetteydiler. 
nldım. Muhasebede bir istifa varaka. setmemlş. Ve bu paranın da her on beş Fakat bu gün yazımıza sebeb o
aı doldurulmue, kenarına da: "lş ka- günde bir lira kesmek suretiyle tez el- lan son hMisede baştan başa haksız 
nununun 16 mcı maddesinin (D) ben. den ödenmesini muvafık glSrm.U§ttlr. ve kabahatlidirler. 
dine göre salAhlyetl haricinde hilMı 4 - ÖlçUyU verdiğimin ikinci gUnil Tekrar ediyoruz, bu memlekette 
hakikat gazete idarehanesine beyanat- aldığım paradan bir lira kesilmlftlr. Tllrk vatandaşmm derdini gazetelere 
ta bulunduğundan bu hareketi sada • Halbuki o gUn birçok l§ÇUerln ölçüsü anlatmasmı suç saymak kimsenin \ 
kate uygun olmadığından ielne nihL bile daha almmamı~. Kesilen bu pa. hakkı değildir. 

yet verilmiştir., ibaresi yazılmış bulu- ralar acaba pey akçesi olarak mUte- iş bürosunun ehemmiyetle nazarı 
nuyordu. te kanununun 16 ncı madde. ahhide mi veriliyordu. Aksine yapı • dikkatini celbederiz. İşçi Ki.mile yapı. 
ıııinln (D) fıkrasında bu yazdığınız lan bu işin mahiyetini anlıyaınadını. lan haksız ve keyft muamele dllr.eltll-
yazıya uygun bir cümle olmadığını, an Bıı mesele ll7.crinde fabrikanın yap- melidir. HABERCi 

On d ~r<dllYıırııcY lb.QDnnn 
portekaO a~aç~arı 

O N 1ördüncti Lu!nin çok sevdiği portakal ağaçları, 
kralın ölilmUnden bugüne kadar muhafaza edll. 

n..iştir. Bugiln bu ağaçlar İngiliz kral ve kraliçesinin zi
~areti mUna.~ebetiyle yerlerinden çıkarılmış ve şatonun 
parkımı konmuştur. 

Bu ıığaçları on dördüncü Lui kcndı eliyle yetiştirml§· 
tir. 3o.ı ayından ayrılıp NamUre gittiği vakit portakal a. 
ğaçla.rmın çiçek açıp açmadığını sormak için Parise sık sık 
mektup yazarmış. Ağaçlar 250 senedenberi ökUz kanıyla 
gübrelenerek muhafaza edilmiştir;-

M ....... IAZEL Finyora, Amerikanın garb sahilleri ü. 
zerindeki §ehirlerde büyük eöhret kaza.nan bir 

cansoz1ür. Bu kız Ispanyol danslarının rakibsiz rakkasa
s;dır. Ayni zamanda, insanların sefalet çekmelerine hiç 
de tahammülil olmıyan rakik bir kalbi vardır. Amerikalı. 
lar kendisine "fakirlerin ve işsizlerin dansözü,, ismini ver
rn işlerc1:.r. Los Ancelos sokaklarmdan birisine damıöziln a
dı kon·.ılmuştur. Dansöz, hayatına §u vecizeyi ~iar ittihaz 
~tmi3 olduğunu herkese söylemektedir: •'Hayatım sanata, 
kaJblm fakirlere qıktır.,, 

Reşad Nurının 

güze o 
bDr hareketi 

Yazan; KARA DAVUD 
Dün, masamın üstünde bir kartpos. 

tal buldum: 
V andan bir manzara.. 
Altında şu iki kelime ve bir imza: 
"Vandan selam. Re§&d Nuri.,, 
Sevindim. Evveli şüphesiz, bir ar-

kadaşımın beni hatırlayı~ına sevin • 
dim. Fakat sonra bu hatırlayı3m ver. 
diği iddiasız, mütevazı, fakat çok gü
zel memleket dersine sevindim. 

Bugüne kadar bime, kartpostal 
göndermek kimin adetiydi bilir misi. 
niz? 

Avrupa seyahatine çık:mı3 zUppe va 
tandaşm. Ve bu züppe vatanda,ın, 

kartpostalını niçin gönderdiğini veni· 
çin göndermekte olduğunu pek All bi. 
liriz. Onun tek maksadı vardı ve var~ 
dır: 

Avrupada dolqtığmı bildirmek. 
Bu onun için bir gurur meselesidir. 

Memleket dı§ma çıJmııe olmanın ken. 
disine bir asalet unvanı bah§ettiğine 
kanidir. Adından bahsedildiği zaman; 

··- Filln mı?,, 
••-Evet. .. ,, 
••- Bilirim, bilirim. Avrupe. gör • 

mU§tilr.,, 

Denmesini ister. Fakat bu vatanda.o 
ve ' 'Tanzimat,, dan bu gilne kadar ona 
benzemiş olanların çoğu Avrupada 
hep bir çift ayak gezdirmişlerdir. 

Geri olduğumuz devirlerde Avnı • 
payı ve dünyayı dolqınak, hem do • 

la.şan için, hem de memleket için çoli 
faydalı bir şeydi. Fakat'ancak olgun 
insan kafası dolaştırmış olmak prti
le. 

Bu gün Avrupayı ve dünyayı dolaş
mak yine hem dolaşan için, hem de 

memleket için faydalı olabilir. Zira 
biz nasıl ilerledik ve ilerliyorsak, bir 
kısa milddet için yerinde saymış olan 

Avrupa dünyada. yine harekete geç • 
miştir ve yine durmadan ilerlemeğe 
başlamıştır. Bhıaena.leyh olgun fnsım 
kafasıyla bu Avrupada ve bu dünyada 
dolaşacak olan vatandaşlanmadan yi. 
ne fayda görebiliriz. 

Fakat bizim için faydası ihmal edi· 
lemiyecek ikinci bir dolaşma aahaaı 

vardır: 

· Memleket ... Memleketimiz. 
Çoğumuz memleketimizi bllmiyo • 

ruz. Kahhar bir ekseriyet doğduğu şe.. 
hirden ancak asker olduğu zaman çr. 
kıyor. Ve bereket versin askerli~ ... O 
da olmaea Mehmet dayı ocak bqm • 
dan kımıldanmıyacak ve eehirll genç, 
belki biltUn dünyayı dolaşıp anlıya • 
cak. Ama asla memleketini tanımıya· 
cak. 

Hiç unutmam. MUU mücadele yılla. 
nnda Anadoluyu dolaşırken İstanbul& 
çok yakın bir kazanın, Kandere kaza
smm köylerinden Koca Kaymaz'da 
bir gece kalmıştım. Sabahleyin, çok 
mükrim olan, yaşlı, ak sakallı, ev sa
hibine veda ederken o; 

- Bana bak oğul ... • demifti • Kay
maz köyilne uğrarsan Osman pehliva
na benden bir selam sarkıt. 

- Peki bey baba. .. Ama yanl11 ifit
~iş olmıyayım ... Kaymaz köyü bu köy 
değil mi? 

- Hayır ... Bu Koca. Kayına.zdır. ö. 
bUrsü yalnız Kaymaz diye anılır. 

- Ne tarafta bu? 
- !5te canım, göstereyim sana. 

Nah ... Şu sırttaki köy ... 
- ... 
- Osman pehlivanla Tuna harbine 

beraber gitmiştik. Dönüıte evlendiği 
zaman beni çağırmııtı. Bir kere de 
dilğUnünde bulunduk. Zavallının göz. 
leri görmüyormlli diye işitiyorum. 0-
ğullanndan ikisi de Kafkasyada ~c • 
hid dUşmUş. Harbdcn dönen bizim köy 
dclikanlılan söylüyorlar. 

Hayretimi saklıyamamıştmı. Biri 
Kaymaz köyünde, öbürü Koca Kay • 
maz köyünde oturan bu iki vatandaş 
Plcvne mildafaasındanberl, burun bu
runa oturdukları halde biribirlerlni 
ancak bir defa görmüşlerdi ve 93 sc
f erlndenberi, köylerinden yaya olarak 
bir çc;>Tek saat siirnrlyen bir mesafe-

_.- T>cvamı 11 incide 
Kara DAVUD 



&IZU 
Yazan: Gerald Kelton -t1- Çeviren: F. K. 

Aşilin ölümü, salJenizde hiçbir 
şüphe UlJandırmadan oldu. 

- Bunu söylemeğe neden lüzum 
görmüş? Bu bile budala olmadığını 

ispata yarıyabilir. 
- Budala mağrurun biridir o. Ken. 

disinin mühim bir eahsiyet olduğuna 
beni ikna etmeye uğraştı durdu. 

- Olabilir. Fakat Aşilin İngiltereyi 
temsil ettieini ve delikanlının da lord 
Vitleyin oğlu olduğunu düşünürsek 

işte tesadüften başka şeyler de ara • 
makta haklı olurz sanırım. 

- Israr etmiyorum. Maamafih şu
nu söylemeden geçemiyeceğim: eğer 
siz de onu benim kadar tanısanız, ya
ni beş on dcf a kendisiyle konuşsanız 
zavallının böyle işlerle uğra§maktan 

çok uzak olduğunu derhal anlarsınız. 
Şiir yazdığını iddia ediyor, fakat üs
tünkörü bir tahsili var. Hiçbir ecnebi 
dili bilmiyor. Züppe şımarığın biri. .. 
En nefret ettiğim tip. 

- Bir dakika fröylayn... Güst Rig 
hakkındaki malumatımızı sizinle be • 
raber şöyle bir tetkik edelim. 

Şiir yazıyor; demek az çok zekası 
var. 

Zengin züppenin biriymiş. O halde 
Londra mevsimi henüz en hararetli 
de\Tesindeyken bu sırada niçin Rivi
yeraya geliyor. 

bizden alınını~ diğer malfımatı vermiş 
olabilir. Hava kuvvetlerimize dair ra. 
kamları henüz scflerine göndermedi 
veya gönderemedi de bunları arkada
§ma anlattıysa? mali'ım ya bunlar da 
mühimdir ve kolayca hatırda tutula
bilecek şeylerdir. Veya Luftvogelin 
planlarını nereye sakladığını da belki 
ona söylemiştir. Bunlar öyle ihtimal
ler ki hiçbirisini nazardan uzak tut.. 
mamak mecburiyetindeyiz. 

Genç kızın güzel yüzü dehşetle bu. 
ruştu, gözleri büyüdü: 

- Onu da mı? o delikanhyı da mı 
yoksa? 

- Hiçbir şey söylemek istemiyo
rum. Maamafih kazalar hiç eksik de -
ğil. Lord Vitleyin oğlu çok tedbirsizce 
otomobil kullanıyor. 

Fakat eğer böyle bir kazayı lüzum
lu görürsek üzerimize hiçbir suretle 
şüphe celbetmiyecek şekilde hareket 
edeceğimiz tabiidir. Aşilin ölümü, sa.. 
ycnizde hiçbir şüphe uyandırmadan 

oldu. Fakat lngiliz nazırlarından biri. 
nin oğlu ölürse mesele bu kadar ses. 
sizce kapanmaz. Tahkikatın derinleş -
tirilmesine lüzum görülür. Bu sebeble 
kaza olması lazımdır .... 

Hiçbir ecnebi lisanı bilmiyormuş. Neyse, belki de sizin hakkınız 
Ne malnm? ya biliyor da gizliyorsa.. var, bu delikanlının işlerimizle hiç a
Şimdi garib tesadüfleri tetkik ede • lakası olmamasını temenni ederim. 

lim: Delikanlının size bahsettiği diğer ah. 
Şimdiki !ngiliz kabinesindeki na • babı kimmiş? hani bekliyormuş ve 

zırlardan Almanyaya en ziyade aleyh- ayni zamanda onu Aşil de tanıyor • 
tar olan na.zır lord Vitleydir. Bu deli- muş. 
kanlı onun oğlu... - Kim olduğunu bilmiyorum. Bu 

Mulende tam sizin Libnerle görüş. akşam gele ekmiş. 
tüğünüz sırada ortaya çıktı. - Aşilin lngiltereyi temsil ettiğini 

Kendisi Aşilin ahbabıdır. artıKlrnt'i olara "Diliyoruz. Onun lord 
Aşilin ölümil polisçe gizli tutulmuş. Vitleyin oğluyla tanışması bir i;esa • 

tu. Çünkü kumarhane için iyi ~ir ha- düf eseri olmadığını bir an için kabul 
ber değildir diye intihar haberleri ederseniz beklenilen zatın kim olduğu
Montekarloda işaa edilmez. Halbuki 0 nu tahmin edemez misiniz? 
bu ölümden derhal haber aldı. Nasıl? - Jasonu mu söylemek istiyrrsu. 

Sonra abdal dediğiniz delikanlı size, nuz? 
Aşilin kendisine itimad etmediği ka- - Ta kendisi! 
naatini uyandırmağa muvaffak oldu. - Ondan ne nefret ediyorum bilse. 

Erika başıyla red işareti yaparak: niz! 
- Hayır her baron. Dedi. Israr et- - Haksızsınız fröylayn. Bizim mes. 

tiğim için beni affediniz. Yanlış yol. lekte ne kin, ne de aşk için yer yok· 
da yürUdüğünüze ben elan kaniim. Bu tur. Jason mühim bir adamdır. Entel
saydığmız küçük tcfeniiat bence ko. licens servis~n arkasında çalışan fev. 
layhkla izah edilebilecek noktalar. kalade sınıftan bir casus ... Ondan kor. 
Ben onun bu işle kat'iyyen alakadar karım ben ve onun için bundan büyük 
olmadığına eminim. bir takdir ni5anesi de olamaz. 

- Belki de haklısınız. Fakat aldan- - Bize oynadığı bu kadar oyundan 
mış olduğunuzu bir an için kabul ede- sonra ona karşı pek mülayim görünü
ilm. Lord Vitleyin oğlu dün Aşille u- yorsunuz her baron ... Onu Almanyada 
zun boylu konuştu. Planların elden e. ölü ve~a diri yakalıyana mük8.fat va
le geçmediğir:ı.e kat'iyyen eminiz ama adedildiğini bilmiyormuş gibisiniz a. 
Aşil tehdidim üzerine genç ah ba bma detii ... 

..... llDCr:nlWJ•l[E!DlllllEl:Dal••Dll'f 

- Biliyorum ama bu, ona karşı 
hayranlık duymama bir mani teşkil 
etmez ki ..• 

- Fakat o bize ihanet etti. 
- İhanet etmek Jasonun vazifesi 

olduğu gibi benim ve sizin de vazife. 
miz ... "Çelik baltalar birliği,, ne giri
şini ima etmek istediniz, değil mi? 

- Evet. Sada.kat yemini etmişti. 
- Tabii. Yemin etmeseydi teşkilata 

giremezdi. 
- Yeminini tutmadı. 
- Ama, vatanına karşı değil ..• 
- Birliğe komünizmle mücadele et-

mesi için alınmıştı. 
- Bunda samimi olabilir. 
- Faka~ bu hususta bize yardım 

etmedi. 
- Fırsatını bulamamıştır. Kurtul • 

mak için kaçmaya mecbur kaldı. 
- Her şeyi ot:rrendikten sonra .. 
- Evet, "Çelik baltalılar birliği,, ne 

ait her şeyi öğrenmişti. Firarı gayet 
tuhaf oldu. Hakkındaki ihbar bir ko
mite içtimamda, yirmi sekiz aza hu
zurunda yapılmıştı. Hemen o içtimada 
derha idama mahki'ım edildi. Bu hü
küm üzerine: 

- Efendiler, dedi. Hükmünüz adi
lanedir ve haklısınız. 

Ve başi önünde salondan dışarı çık. 
tı. Kaçar gibi yapsa, koşsa derhal ya. 
kalanırdı. Onun için böyle yapmadı. 

Fakat dışarı çıktıktan sonra da ka -
yıplara karıştı. Nasıl? ne vasıtayla? 
bunu ancak kendisi bilir. 

Hep aristokratlardan müteşekkil o
lan komite azasından hiçbirinin onu 
öldürmeye teşebbils etmiyeceğini bili· 
yordu. Bu iş maiyetten birine layık 
görülürdü. 

Şimdi •'Çelik baltalar birliği,, krali. 
yetçi diğer bütün birlikler gibi feshe. 
dilmiş bulunuyor. Fakat Jason hala 
idama mahkfundur. Ancak kendisinin 
Alman yada yakalanması şart ... 

- inşallah o günü görürüz. Ken
disini görseniz tanır mısınız? 

- Tabii değil mi? dostumdur, biri-
birimizi mütekabilen takdir ederiz. 

- Bu tanışıklık bir mahzur ... 
- Hayır. 

- Bana §şık olan delikanlının bek-
lediği adam belki de Jason değildir. 

- Onu yakında öğreneceğiz fröy • 
layn. 

:M:etrdotelin bulundukları tarafa 
doğru geldiğini gören Erika: 

- İşime dönmeliyim. Dedi. Sizinle 
fazla kaldım. Allahaısmarladık Her 
baron. 

(Devamı var) 

Çeviren: N iYi ıru O Oalill 
-29-

Ben ciddiyetle: 

- Orası doğru, dedim. 

H HAZtRA'N - 'I93~ 

Vaz.aın : Ma Sa 

Esrar denilen o meş'um, öldürücü 
zehirin girmediği hapishane yoktur 

-35-
Bu saçmaları işittikçe, gülmemek için 

cebri nefscıdiyor, dudaklarımı ısın,yor • 
dum. Derken bir sayıklama daha başla
dı: 

- Bir varmış, bir yokmuş, evvel za
man içindt, kalbur saman içinde, deve 
tellal iken, horoz berber iken, ben ana
mın, babamın beşiğini sallarken, anamı 
aldım bir omuzuma, babamı aldım bir 
omuzuma, anamı sattım bir akçeye, ba
bamı sattım iki akçeye, yoğurda süt 
kattım soluyor diye, halkaya bir tekme 
attım geri dur 1 diye, yangın kulesini 
belime sc-ktum borudur diye, gülleyi ce
bime koydum darıdır diye, o da yalan, 
bu da yalan, fili yuttu küçük sıçak, ka
rıncanın üstüne bindim, deveyi kuca. 
ğıma aldım, o da mı yalan? 

Deveye biner misin?. 
Güneşe gider misin?. 
Güneşin kapısı kilidli 
Pirenin başı bitlil 
Ali, Ali 
Hurma dali 
Yeme beni 
Yenm seni 
Mandıra tersi 
Yufff! .• 
Uç uç katırım .. 
Sana pabuç alayım!. 
Ağanın emriyle bir cıgara daha yan

dı. Ve cıgaralar yandıkça, gölgeleri 
kımıldanıyordu. Etrafta çıt yoktu .. Ses, 
ıada yoktu. 
Her~es mastur olmuş, hepsi de esrar 

dalgasına tutulmuşlardı. Ancak iki ne
fes çektiğim halde ben de: 

- Masturi. 
Olmuştum. Duman mas turu!. 
Ertesi gü uyandığım zaman hala ser

sem, hala mankafa bir halde idim 

HAP!SANEDE ESRAR! 

Esrar denilen o meş'um, öldürücü 
zehrin girmed iği hapisane yoktur. Bu 
azlık veya çokluk farkiyle bütün ha. 
pisanelerde vardır. Mahpusların bir 
çoğu bu menhus iptila ile mallıldür. Es
rarkeşleri tefrik etmek güç bir şey 'Cle
ğildir. Öteki mahpuslar arasında canlı 
cenaze gibi gezerler, siyah ve yeşilimsi 
renk bağlıyan yüzlerinde, fersiz ve dal
gın gözlerinde belahet okunur. 

Uzun müddet yanında oturunca vü. 
cutlarından sızan müstekreh koku in
sanı bizar eder. Esrarın kendine mah
sus o mide bulandırıcı kckusu elbise
lerine kadar sinmiştir. Bunlar alelekser 
hapisanelerde duvar diplerinde sessiz, 
sadasız otururlar, mütemadiyen düşü • 
nürler, kendi kendine konuşurlar. 

gün içinde yerinden kalkmak, kımıl· 

danmak isteğinden mahrum kalır. Es
rar bulamadıkları zamanlar, aeeta hay· 
van sersemliğiyle gezerler. Bu betbabt. 
!ar irade ve muhakeme kabiliyetinden 
mahrum bir halde hayal içinde yaşar· 
lar. 

Hapisanelerde esrarın nasıl sokuldu· 
ğunu yazmadan evvel, bazı hapisanele· 
rin dış bahçelerinde hüdayi nabit otlar 
ve sebzeler arasında bahçe işlerinde 

kullanılan mahkumlar tarafından nasıl 

esrar çıkarıldığını anlatayım: 

( .... ) hapisanesinde bulunduğum sr. 
rada, hapisanenin dışarısında çok gen:~ 

iki sebze bahçesinde çalıştırılan mah • 
puslar tarafından az miktarda esrar çı· 
karıl'dığını gördüm. Bu mahkumlar 
"çedene,, tohumunu sebzeler, fidanlar 
arasına dikerler, bundan keyif verici 
bir madde istihsal ederlerdi. 

Sebze bahçelerinin kenarlanna, gu· 
ya bahçeyi muhafaza için mebzulen 
(kendir) ekerek, fidanlarından topla -
nan tohumları, tomurcukları tencerede 
kaynatmak suretiyle keyif "Verici kuv • 
vetli bir mayi elde edildiğini bizzat 
gördüm. 

''Kuru bezelye,, ye benzeyişi itibari· 
le nazarı dikkati çekmeden hapisaneye 
sokulan (çedene) tohumunun içindeki 
özünden esrar yapanlar çoktur. 

Esrarkeşler arasındaki samimiyet, 
farmasonların biribirlerine karşı elan 
bağlılıkları kadar kuvvetı:dir. Zengin 
esrarkeşler, fakir esrar düşkünlerine 

yardım ederler. Hapisanelerde az ve 
binbir zorlukla elde edilmiş olmasına 

rağmen, bu muzır maddeyi biribirindetı 
• • l 

esirgemezler. Açlığa dayanan esrarke~ 
esrarsrzlrğa tahammül edemez. Bir lok· 
ma ekmek istemekten utanan esrar• 
müptelası esrar veya esrar almak için 
para istemekten zerre kadar utanmaz:. 

HAPiSANELERE ESRAR HANGİ 
YOLLARDAN GiRER? 

Ya adam öldürdüğünden, ya hırsız:· 
lık yaptığından, ya devlet parası çaldı· 
ğından, yahut adam dolandırdığındallı 

ev soyduğundan, dağa kız kaçırdığın • 

dan, yol kestiğinden, emniyeti auiisti .. 
mal ettiğinden veya herhangi bir suç· 
tan dolayı, hapisanelerc girmi§ oıan 
mahkumlar esrarı nasıl buluyorlar!· 
Esrar hapisanelere nasıl girebiliyor 1• 

Hapisane idareleri, bu gibi yasa~ 
şeyler için tedbirlerini almış. gözünU 
dört açmış olmasına rağmen, hapisa • 
nelere esrar sokulmasının maalesef önU~ 

En azılı, güçlü, kuvvetli bir mahkum ne geçememiştir. 
esrar kullanmıya başlayınca, beş, on (Devamı var) 

•Bil• c+Et!Wll!EIDJJl!tl·"*lld~ 
fakat ben aııcak kendi rızamla sizin karınız olmalıyıın. ~~ 
bende irademi size teslim etmek arzusunu uyandırırsanız. eıll~ 
olun ki onu hemen feda ederim. Aramızdaki dostluğa bir ıı.t • 
vermenizi, onu aşkın sesiyle tahrik etmenizi menetmiyo~ 
ben de muhabbetimizin tam olmasına çalışacağım. Bilh dil 
sizden bir ricam var: aramızdaki garib vaziyetin dışardan .. e 
anlaşılıp beni sıkmasına meydan vermeyin. Ben günü gUrıil~' 
uymaz, fazla fazilet taslar 'bir kadın gibi gözUkmek isteıne·ıi· 
çünkü öyle insanlardan değilim; sizin de ele güne karşı ev~tl· 
ğin zevahirine hürmet edecek kadar düşünceli bir erkek ol 
ğunuzdan eminim. ·r-

Kardeşçiğim, ben hiçbir erkeğin o derece sevindiğini g~ 
medim; Lui'nin gözleri parlıyordu, saadet ateşi gözy~la! 

Bittabi onu ailesinden uzak gezmelere götürdüm ve ihtiyat
la kalbini yokladım. Onu söylettim, fikirleri, tasavvurları, is. 
tikbalimiz hakkında kendisinden hesab sordum. Suallerimin ön. 
ceden hazırlanmış birtakım düşüncelerden doğduğu belliydi; 
evlilik denilen müthiş hayatın en zayıf noktalarını bulmakta da 
o kadar meharet gösterdim ki Lui - sonradan kendisinin de iti
raf ettiği gibi - bir kızda bu kadar sarih bir bilgi bulunmasın. 
dan adeti dehşet duydu. Ben onun cevablarını dinliyordum; ha. 
ni korkudan ne diyeceklerini şaşıran adamlar vardır: Lui de 
işte onlar gibi kon~uyor, bir türlü işin içinden çıkamıyordu. 
Sen gururla, benim ruhumun büyük bir ruh olduğunu söyler
sin; herhalde Lui'de de böyle bir his uyanmış olacak ki benim 

kar§ımda büsbütün küçüldü, kendini pek naçiz bulmaya başla
dı; doğrusu benimle münakaşa edebilmesi de pek kabil değıldi. 

Geçirdiği !elaketler ve sefalet onu ezmiş; kendine artık 
mahvolmuş bir adam gibi bakıyor ve üç müthiş korku içinde 
kıvranıyordu. Bir kere o, otuz yedi yaşında, ben on yedi ya
şrmdayım; aramızda.ki yirmi ya§ farkı düşündükçe elbette bir 

Kardoşçiğim, o adam bana erkeklerden duyabileceğimiz ilk 

büyük heyecanı tattırdı. Gözlerinden düşen iki damla yaş beni 

kurutmuştu. Sözümü şöylece bitirdim: ·y 
- Sizden istediğim o kadar da garib bir şey değil. Sit.e b~. 

le bir şart koşmam, sizin teveccühünüzü kazanmak aı:zus ~· 
dan doğuyor. Beni sadece nikahla elde ettiğinizi farzedelilll• dııfl 
kmızın mükafatını benim gönliimden değil de ancak knnullııi5" 
veya dini emirlerden gömrüş olunca bana knrşı bir şükran ııte• 
si duyabilir misiniz? hoşuma gitmediğiniz halde, pek Jll~ ıııı.t 
ıem annemin tavsiye ettiği gibi, size içimden gelmiyen bir Jt ~~ 

dehşet duyuyordu. İkincisi benim çok güzel bir kız olduğum 

iddia edilir; Lui de bu hususta bizim fikrimizde olduğundan, 
çektiği ıstırabların yüzünde gençlikten hemen eser bırakmadı. 
ğını gördükçe içi sızlıyordu. Üçüncüsü benim kadınlığımm, ken
eli erkekhğinden çok üstün olduğunu hissediyordu. Pek aşikar 

olan bu üç küçüklük, onu nefsinden şüphe ettirmeye başlamış
tı; beni mes'ut edemt•ınekten korkuyor ve benim kendi• ne. iki 
terden en hafifi diye \'ardığımı anlıyordu. Bir akşam bana çeki. 
ne çekine: 

- Tekrar manastıra dönmek olmasa beni fstemezdini;ı:. n('. 
ğil mi! dedi. 

ta kalbimden vurdu. Acısını avutmak istiycn bir sesle: 
- Lui, dedim, sırf birtakım düşüncelerin eseri olan bu izdi

vacı, benim gönlümle kabul ettiğim bir izdivaç haline getirmek 
sizin elinizdedir. Benim sizden istiyeceğim şey, aşkınızın sa-

mimiyetiyle katlanmaya hazır olduğunuzu söylediğiniz esaret-

ten de çolc daha güzel bir feragat g0stermenize bağlıdır. Siz, 
benım anladığım manada muhabbete, dostluğa yükselebilir rn.L 
s;niz? insanın hayabnda bir tek dostu olur, ben de sizin dos-

tlınuz oiayım. Dostluk, km•vetleri ile birleşip yine de müstakil 

kalan, biribirinin benzeri iki ruh arasındaki bağdır. Hayatı 

ber.a.ber taşımak için dost olalım, hayat ortağı olalım. Benim 

istiklalimc dokunmayın. Benim için aşk beslediğinizi söyfüyor-
ı:ııınuz, beni de kendinize 8.§ık etmeye çalışmanıza mani olmam; 

·· t k 1 v •• <4 k b' udall dOc · gos c.rere anne o ursam o çocugu, mu;;-~ere ır arz . ~ I< ~· 
cak çocuk kadar sevebilir miyim ?Belki birbirimizden i~ı .aş~i }ti~ 
bi hoşlanmamız zaruri değildir ama siz de takdir edersınız IJ11dıf· 
olmazsa birbirimize karşı bir soğukluk duymamamız Jfıı •ıı.cıı· 
Biz gayet tehlikeli bir vaziyetle karşılaşacağız: köyde ya.Şı~ ffllf 
ğız. ihtirasların kararsız olduğunu düşilnmemiz icab etıneı. ııe· 
akıllı, uslu kimseler, değişikliğin sebeb olacağı felfı.kctlefl 
saba katıp da onları önli~emczler mi? 

(Devamı .xır) 
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Yazan: Rahmi YAGIZ 
Donanma 'torpDdo taonmıeırı yapa 
yapa Ds'taınbuDa do~ru DlerDlyor. 

-5 
Dedi. Lımbosun bir soz soylemesine 

meydan bırakmadan oradan uzaklaştı. 

Yalpa \'Uran adımlarla, ıri vücudunu mu 
vazenede bulundurmağa açlışarak aşağı 
güverteye indi. Kendisine tahsis edilen 
kamarasına girdi; Ceketini çıkardı, bir 
tarafa fırlattı. Ağır vücudunu yatağının 
üzerine bıraktı. Buğulu kafasında bur. 1 
gulanan binbir istifhamı silkip atmak, 
bunların arasında en özlü ve izlisini teş_ 
kil eden (Davist) in kapalı ve muamma. 
laşan harekfitile daha yakından alakadar 
olmak için gözlerini kapadı, Kendisini 
,(rüya) diyarının muhali mümküne çe. 
viren okşayıcı ve tatlı iklimine salıverdi. 
uyudu. 

Donanma, torpido talimleri yapa yapa 
lstanbula doğru ilerliyor, Türk destro. 
yerlerinin torpidoculuktaki mahareti a
mirale parmak ısırtıyor; torpido müte
hassısı Halifaks Muavenetimilliyeden 
idare ettiği tatbikatı fevkalade buluyor; 
yanındaki Destroyer filotillası komodo. 
runun elini sıkarken: 

- Çok mükemmel, diyordu; raporum
da bu fevkalideliği tebarüz ettireceğim! 
İkindiden sonra tatbikat bitmiş, saat 

l 7 ye doğru başta amiral forsunu dal. 
ıalandıran Barbaros bulunduğu halde 
Osmanlı donanması Hayırsız adalan 
bordalamış, 17,25 de Haydarpaşa önleri
ne gelmiş, funda etmişti. 

Donanma demir yerine varır varmaz 
amiral Limbos miltehassıslarla birlikte 
Barbarosun stimbotuna atladı. Doğru 
Kasımpaşaya, Divanhaneye (1) geldi. 
Nazın görmek için haber gönderdi. 

Cemal paşa, sadarette mühim bir me. 
selenin konuşmalarına iştirak için Ba. 
bıtıiye gitmi~, nezarette mühim i!ilere 
balanak üzere milsteşar kalmıştı. 

Limbos müsteşarla görüştü. Paşanın 
Babıaliye gidişini manidar bulan amiral, 
nıüsteşardan, acele 1stanbula çağrılmala
nnın sebebini ö~rrenmek istedi. 

- Hele sabırlı olun!.. Akşama sabaha 
6frenirsinizl 

Den başka bir cevap alamadı. Gene 
lllüst~arın tavsiyesile Büyükderedeki 
demir mahallinde donanmanın stim üze
rinde bulunması lazımgeldiğini de öğ. 
rendikten sonra, Limbos asık bir çehre 
tasıyarak donanmaya döndü. 

Akşam üstü Haydarpaşadan hareket 
eden filo, doğru Büyükdereye geldi, ts. 
tinye koyunda demir mahalline funda 
etti. Subaylar, 15 günlük aile hasretinin 
dindirilmesi için acele izinli çıktılar. 
Liınbos; derhal Ingiliz talim heyeti arka
daılanna haber göndertti. O akşam için 
hepsini albay Treskortun Büyükadada. 
ki köşkünde bir toplantıya davet etti. 

Geç vakte kadar bekleyip de nezaretten 
Yeni hiçbir emir almıyan Limbos, istim. 
botıa Büyükadaya gitti; harita mütehas. 
8ısmm köşkünde kendisini bekliyen ar
kadaşlarını buldu. 
Liınbosun köşke gelişile toplu bir hal. 

de bulunan bütün heyet hemen müzake. 
?'eye geçti. Amiral ilk sözü aldı. Ve top. 
lantının müksadmr §Öylece izah etti: 

- Arkadaşlar: 

Yıllardır emek verdiğimiz Osmanlı do
~asım, tam gelişme çağında bulun. 
Ufu ıu ııralarda,mühim bir tehlikenin 

tehdidine maruz görüyorum. 

• .\vrupada, büyük bir karışıklık arife. 
tine mahsus fevkalade günler yaşanıyor. 
Sınıank imparatorların ne istediğini bil. 
l?ıez bir yaramaz çocuk ısrarile kabına 
81bnııyan, taşan, bulanık bir mahiyet 
:: ihtirasları, bana öyle geliyor ki, bu 
f Yl kana boyamak, ateşe vermek için 
lrsat belcliyen bir tavır taşıyor. 
• ~ray Bosnada patlayan Sırp rovelve
~n kurşunu sade Arşidük Ferdinandın 
l--gııQnde bir hınç dindirme tesiri gös. 
~i. Bir kıvılcımla iştiale müheyya 
l'ı--n ~ir barut fıçısını andıran orta Av
- "4 .. styagetini de ateşledi. 
lll 8urnn Avusturya _ Sırp hudutlarında 
rı (isad~eJer oluyor. A\rusturya ordula-ı 
t;1_Sırp topraklarında ileri harekete geç. 
--.. Ruayarun, bu harekAtı durdurması 

ve geri çekmesi için A vusturyaya verdiği 
ültimatomu, bir ilanıharp takip edecek. 
tir. Meşele, A \'Usturya, Sırp, Rus devlet.. 
!eri arasında bir ihtilat, bir karışma bir 
bo&TUşma, bir toprak kavgası değil, bütün 
orta Avrupa için büyük bir boğazlaşma
nın tohumu halinde duruyor. 

A vrupada bu kan ve ateş fırtınası baş. 
!arsa vaziyet ne olacak? Bunu düşünür. 

ken, bir cepheli tetkik ve görüşle hüküm 
vermemize imkan yok! Gene bana öyle 
geliyor ki biribirine saat farkı ile ilam. 
harp edecek olan Avrupa devletleri bu 
meseleyi bir (cihan harbi) şekline soka
caklar; bu ateş ve kan davasından dün. 
yanın en uzak, mmtakalan en kıyı bu. 
cak topraklan bile uzak kalamıyacak; 

umumi kargaşalık bir (cihan harbi) şek. 
!inde dünyayı saracaktır. 

Bu vaziyet karşısında biz ne yapaca. 
ğız? Burada vazifemize devam edebile
cek mi}•iz? yoksa ... 

Amiral sözün burasında sustu. Düşün. 
celi bir tavırla arkadaşlarının gözlerinde 
gezinen bakışlarını torpido mütehassısı 
Halifaksın üzerinde durdurdu. Ona söy
ler gibi tekrarladı: 

- Vazifemize devam edebilecek mi. 
yiz? 

Halifaks, amiralin tekrarlayışı üzerine 
cevap verdi: 

- Tabii edebileceğiz .. 
- Zannetmiyorum. Osmanlı impara-

torluğu böyle bir harp ihtimali karşısın. 
da Ingilterenin bulunduğu bloka mı ilti
hak edecek? 

- Etmesi lıizım! Menafii bunu icap 
ettirir. O takdirde de bizim Osmanlı do. 
nanmasından ayrılmamıza lüzum ,kal
maz. 

- Ya aksi vaki olursa? 

- Olmaz diyorum amiral; ve olmama. 
sı için biz de çalışmalıyız! 

Bütün talim heyeti birden sordular: 
- Biz naşıl çalıfır da böyle bir hale 

mani oluruz? 
Halifaks fikrini izah etti: 

- Mesela amiral bir takrir yazar; bun 
da, evvela Osmanlı donanmasının yetiş
me usulündeki fevkalAdelikten bahsede. 
rek talimlerin donanmada meydana ge
tirdiği yeniliği ileri sürer, ve bu halin 
devamı müddetince deniz kuvvetlerinin 
dünyanın sayılı donanmaları arasına 
girmeğe namzet bulunduğunu ortaya a
tar. Bu sırada yazıyı Avrupadaki karışık 
lığa intikal ettirir. Muhtemel bir harp 
vukuunda Osmanlaı imparatorluğunun 

nasıl bir vaziyet alması icap ettiğini mü
nakaşa ederek bitaraf kalması lüzumun. 
da ısrar, ve eğer muhakkak harbe kanş_ 
mak icap ediyorsa vaziyetin Ingiltere ile 
müttefikleri blokuna intisapla en doğru 
şekle ircaı kabil oldu~TUnu bildirir. 

Nezaret raporu kabul ederse ortada 
mesele kalmaz. Takriri nazan itibara al
mazsa o zaman nasıl hareket edeceğim 
izi kararlaıtırmz. 

Halif aksın teklifi amiralin hoşuna git
mişti. O da böyle bir takrir vermek ta. 
savvurundaydı. Şimdi arkadaşlarının da 
takrir verrneği münasip görüşüne mem. 
nun oldu; bunu arkadaşlarına anla~tı: 

- Ben de böyle düşünüyordum. Bir 
takrir yazmak, orada bütün vaziyeti açık 
ça münakaşa ederek Osmanlı imparator. 

luğunun Avrupada çıkacak harbe katış. 
maması menfaati iktizasından olduğu'lu 
söylemek; mutlaka harbe katışacaksa 

bunu Ingiltere lehine bir müdahale ile 
yapmasının en doğru hareket olacağını 

bildirmek. Bunu Babıaliye veririm. Ka. 
bul edilirse vazifemize devam ederiz. 
Edilmezse biz de topluca istifa eder 
memleketimize döneriz. Ne dersiniz? 

- Mükemel, mykemmel!.. En iyisi bu! 
Bu karar verildikten sonra heyet biraz 

daha öteden beriden konuştu, gece yan. 
stna dolru herkes dağıldı. Evlerine çe. 
kildiler. 

(Devamı var) 
( 1) Bahriyeliler arasında nezaret bi. 

na.nmn adı "DiuanlıaM,, idi. R.Y. 

kupası maçları Dünya 
nasıl oynandı? 

Fransada yapılmakta olan dünya 
kupası futbol maçlarının ikinci hafta 
karşılaşmalarının neticelerini - tel. 
graf havadisi olarak - evvelki gün ver
miştik. Bu gün de bu mühim maçların 
tafsilatını yazıyoruz: 

ltalya - Fransa 
Pariste Kolomb stadında İtalya mil. 

li takımıyla, Fransa milli takımı ara -
sında yapılan maç bugüne kadar yapı
lan maçların en büyük alakasını üze
rine toplamıştır. 

65.000 seyirci önünde yapılan bu 
karşılaşmada, bilhassa ikinci haftaym 
da Fransızlara üstün bir oyun çıka • 
raıı İtalyanlar birinci haftayını 1-1 
beraberlikle bitirdikten sonra 3-1 ga
Jib gelmişlerdir. 

Italyanlar maça başlarken rüzgarın 
arkalarında olması gibi bir avantaj. 
ları vardı. Büyük bir ihtimamla hare
ket eden Belçikalı hakem Baeri'nin i
daresi altında her iki takım da çok 
sert bir tempo ile maça'giriştiler. Bun
dan dolayı birçok favllar oluyor, ıs. 
hk konserleri biribiri arkasından ge
liyordu. 

Henüz maçın 8 inci dakikasıydı ki, 
Italyanlar ilk sayıyı kaydettiler: sol 
açık Polaussi topu bir şandelle kaleye 
doğru ha vale etti. Fransız kaleci bu 
havaleyi yumrukla defederken, topu 
kendi kalesine soktu. 

Ancak, top ortaya geldikten eonra 
düdük çalması ve Fransızlarm rakip 
kaleye inip derh&l gol yapmaları bir 
oldu: Veinani, İtalyan ildafii Foniyi 
atlattı, Nikolaya pas verdi. Fakat ~i
kola .. Iska ıe~. Bu sıra.df y:ıJ~ tl
b1 yetişen Hayserer topu sıkı bir 1Uf. 
la Italyan kalesine soktu. 

İkinci haftaym başladığı zaman, 
f ev kal ide kombine bir oyun tatbik e
den İtalyanlar, yine 8 inci dakikadan 
itibaren tekrar üstünlüğü ellerine al
dılar. Meazza, topu bir §andelle Fran
sız ceza sahasına gönderdi ve Piola L 
le kaleci Dilorto arasında geçen kısa 
bir mücadeleden sonra top Fransz ka
le.1ine girdi. Kupa şampiyonu, 27 inci 
dakika.da, galibiyeti garanti altma al
dı, Piolo ile Palaossi arasında bir iki 
paslaşmadan sonra İtalyan hücum 
hattını idare eden Piola üçüncü sayıyı 
yaptı ve bu suretle İtalyanlar 3.1 
Franaız miJU takımını mağlflb etti -
ler. 

Fenerbahçe ile 
oynamak üzere 

Yunanistandan 
Panatlnalkos ve Eno
sls mubtelltl geliyor 

Önümüzdeki pazar günü ilk defa 
Fenerbahçeyle ve bundan sonra da 
bir haf ta içinde gayrif edere akalli • 
yet takımlarından bazılariyle üç muh
telif maç yapmak üzere Yunanistanm 
en tanınmış takımlarından PnatinaL 
kos ile Enosis klüplerinin bir muhte
liti, cuma gilnU Romanya vapuruyla 
Istanbula gelecektir. 

I çine on tane de milli takını oyun
cusu alan bu muhtelitin kadrosu ts -
tanbullular için hiç de yabancı değil. 
dir. Aşağıda isimlerini yudığrmız bu 
iki takım oyuncularından birçoğu 

muhtelif vesilelerle memleketimiu 
gelmişlerdir. Muhtelit takımm kadro. 
su şudur: 

Sklavunos (kaleci), Gasparis (sağ 
müdafi), Papadopulos (sol müdafi), 
Kritikos (sağ haf,) Kondulis (santr 
haf), İpafanidis (sol haf), Miyakis 
(sağ açık), Mavropulos (sağ iç), Ca
netis (santrhaf), Triandopulo (sol iç), 
Hristodulo (sol açık.) 

Bu takımda yalnız sol haf ve sağ a
çık enternasyonal oyuncu değildir. 

Kadroda ayrıca 5 ihtiyat oyuncu ile 
iki idareci vardır. 

lıveç - Kilba 
Antibde İsveç - Küba milli takımla. 

rı arasında futbol dünya kupası için 
yapılan maç 8-0 1sveç1Herin galibiye. 
tiyle neticelenmiştir. Isveçliler her ba
kımdan rakiplerine üstündüler. 

Birinci turdaki iki maçı ile yorgun 
bir halde bulÜnan İsviçre milli takı • 
ını ile Lil şhrinde 18.000 seyirci önün
de karşılaşan Macar milli takımı ra
kibine 2.0 galib gelmigtir. 

İsviçreliler Almanya milli takımına 
galib gelmiş olan ekipte iki oyuncuyu 
değiştirmeye mecbur olmuşlardır. 

Bunlardan biri takımda adeti bir sed 
gibi duran ve Almanya ile yapılan 

karşılaşmada Pesserin ayağında top 
olmadığı halde kasten vurduğu tek • 
me ile dizinden sakatlanan mildafi Mi
nelli, diğeri de solaçık Aebidir. Minel 
linin yerine Ştelzer, Aebinin yerine de 

Grassi geçirilmiştir. '· 
Jsviçre - Macari ıtan 
Birinci haftaym baştan.başa Macar

ların hakimiyeti altında geçmiştir. 

Macarların sürekli bir gekilde devam .. ~ 

eden akınları evvela İsviçre müdafile. 
ri önünde, saniyen büyük bir feda -
karlık göstermiş olan kalecinin kurta
rışları sayesinde verimsiz kalmıştır. 
Ancak, yine bu hücumlar ve baskı a. 
rasında 41 inci dakikada Macarlar 
merkez muhacimi Dr. Şaroşinin aya
ğiyle ilk sayılarını yapmışlardır. Ma. 
çın tatsız bir cereyan almış olduğu son 
dakikalarda sağ iç Sengeler, Ma • 
carların ikinci sayılarını yapmıştır. 

Brezilya • Çekoslovakya 
Bordoda yapılan Brezilya ile Çekoe. 

lovakya milli takım.lan arasındaki 

maç, spor kaidelerine pek az riayet e
dilmiş olan kaba bir mücadele halinde 
geçmiştir. Her iki takım. da temdide 
rağmen kat'i neticeyi alm31•a muvaf • 
fak olamamış ve bu suretle maç 1-1 
beriberlikle neticelenmiştir. Maçın sa
lı günü tekrarlanmasına karar veril. 
miştir. 

Büyük bir alakayla beklendiği için. 
daha maç başlama.dan evvel stada bil· 
yük bir kalabalık toplanmış bulunu • 
yordu. 

Oyuncular arasındaki ilk heyecan 
anlan geçtikten sonra, cenubi Ameri· 
kalılar kendilerine has olan seri bir 

' tempo tutturmuşlardır. Yarnn saat 
süren bu tempodan sonra kale önünde 
Martin'den aldığı bir pasla Leonidaa 
Brezilyanın ilk sayısını yapmIŞtır. 

Dünya lrupamıa iıtirak eden takım
ların en İyi oyunculannclan bir kaçı ... 
Yukardan aıağıya doğru: Deriz (Bre
zilya), Cereaoli {ltalya), Kapeılle (Bel· 
sika) ve Rejed17 J~) .. 

Bu golden sonra oyun gayet sert ve 
kırıcı bir cereyan almış ve bu kasırga 
esnasında haftaymm son dakikaların
da sağ muavin Jose yaralanarak sa. 
hadan çıkmak zorunda kalmıştır. Te· 
da viden sonra tekr& royuııa Wtk"ak e. · 
den Brezilya sağ muavini, hıncını ÇI· 

karmak için Çek oyunculari ile döğüş
meğe kalkmış ve Macar hakem Hertz. 
ka tarafından sahadan çıkanlmıitır. 

Oyun ikinci haftaymda daha zorlu 
ve daha kıncı bir şekil almıştır. Ne
tekim 20 inci dakikada Nejedlinin çek 
tiği penalbdan beraberliği temin edin. 
ce her iki tarafın da sportmenliğe 
yakışmıyan tavrı hareketleri o dere
ceyi bulmuştur ki, hakem Çeklerin 
sağ açığı Riba ile Brezilya muavini 
Ofnsoyu da sahadan çıkarmak zaru -
retinde kalmıştır. Ikinci haftayın da 
bu suretle bir bir beraberlikle bitmiş. 
tir. 

Bundan sonraki 15 er dakikalık iki 
devre baştan aşağı ceza vuruşlarıyla 
nihayetlendiğinden vaziyet üzerinde 
bir değişiklik olmamıatır. 

Dünkü maç 
Diln oynanan çok sert bir 

maçtan sonra 
•. Berezilya Çekoslovakyayı 

2 - 1 yendi 
Bordo, 14 - Dünya futbol kupaaı 

pmpiyonasmda pazar günü berabere 
kaJan Çekoslovakya - Brezilya takımla· 
n bugün burada tekrar karşılal'lllşlat· 
dır. Brezilya bu maçı 2-1 kazanmıştır. 
Oyun esnasında Çeklerden beı kişi ya· 
raJanmııtır. Kalecileri de paızar günkü 
maçta yaralarumı olduğundan Çekler 
zayıf bir haJe düımüılerdir. 

Oynun ilk devresini 1-0 galip bitir
dikleri haJde, Brezilyalılar ikinci dev
rede iki gol atm11la.rdır. 

Belgrat sefiri Gala
tasaraylılara 
ziyaret verdi 

Belgrat, 14 - Belgrat elçimiz Ali 
Haydar Aktay, bugün Galatasaraylı 

sporcular ıerefine sefarethanede bir 
çay ziyafeti vermiştir. 

Kadıköy Halkevi takımı 

Adapazar.ıoa gidiyor 
Kadıköy Hakevi epor kolunun bi

rinci futbcl takımı Adapazarma gide· 
rek orada GencaY. takmıile bir maç ya

.. l!lc:alı:tll'.. 



8 HAHER - AksAm OflSfıtn 

Otomobil cinayeti 
_.. Ba~taraf ı 1 lrıcldı 

bakabiliriz. Çünkü esrarı söyliyebılecek 
lerden sağ bulunanlar bugün yakalan.. 
nuş ve şehrimize getirilmiş bulunuyor: 
Biri Lilleburgazda, biri de Eskişehirde .. 
Eski~irde yakalanan San§ın kadı

nın ilk sorgusu kendi hü\·iyetine ve la. 
tanbuldaki hareketlerine dair oldukça 
tafsilatlı malO.mat toplamaktadır. Bu sa. 
bahki gazetelerde buna dair çıkan satır. 
lar biribirini nakzeder mahiyettedir. Biz, 
Eskişehir muhabirimizin gazetemize 
çektiği telgra1ı, okuduktan sonra, refik
lerimizin neşrettiği telgraflardaki noksan 
lan daha iyi f arkettik. 

Kötü bir şöhret olsa bile nihayet meş.. 
hur diyebileceğimiz Sarışın kadının, ha. 
kilci hüviyetini, hareketlerini, satırlar a.. 
rasında aşağı yukarı hiçbir tenakuza düş 
meclen okuyucularımıza verdıkten sonra 
tehrimizdeki tahkikatı, netiooıin ne ol
duğunu, şüpheli kalan noktaları birer bi
rer anlatacağız. 

Sanşın kadın 1 
Sarışın kadına, hakikaten san:ın dene 

bilir. Fakat bu ifadenin insan üzerinde 
bıraktığı güzel tesiri, bu kadında arayan.. 

·tar aldanırlar. 
lnce bir vücut, başına örtt~n siyah 

örtil, rengi soluk, manto ona öyle bir 
manzara vermistir ki, buna nasıl sarışın 
kadın denildiğine insan hayret eder ve 
sukutu hayale uğrar. 

Sarışın kadın §Ohreti, saçlarının san
h~ndan mı? Gözlennin maviliğinden mi 
buna akıl ermez. Gözleri mavidir. Saçla. 
nna san denemez. Daha ~k kumraldır. 
Onu Eskişehirde tanımıyan yoktur. Vak 
tile daha gUzel olduğunu $)yliyenler de 
vardır. 30 yaşlarında görünür. Eskişehir. 
de yerleşmi' Rumeli muhacirlerinden 
berber Hasanın kızıdır. Bir erkek karde. 
§İ vardır. O da Eskişehirde berberdir. A· 
sıl adı Sabriye olan sanşm kadın evlidir. 
Kocasile ayrılmak üzeredirler. Diln Es. 
kişehirde boşanma davalarının ilk celse. 
si yapılmı~tır. Kocası Mehmet Haşim 
Demir-yollan fabrikasında kazancıdır. 
Fakat bu genç bugün Almanyada tahsil
dedır. 
• Tab'an düşkün olan Sabriye diğer a-
dıyla Sevim maceradan h~lanan, ser. 
best dolaşmaktan zevk alan bir kadındır. 
Böyle bir yaradılışta olması dolayısile. 
dir ki zaman zaman evinden kaybolmak
ta ötede beride dola~aktadu. Bundan 
bir müddet evvel de ortadan kaybolmuş 
l stanbulda oturmuş sonra dönüp gel
miştir. 

Es l<işehirden tzmire ve 
lstanbulıt 
Sevim. dokuz ay önce de gene kocasile 

arası açıldı~ için ortadan kaybolmuş 
tımlre gitmıştir. Sevimin lzmirde ne ta. 
rafta kaldı~ı malQm değildir. Oradan. 
bundan dört ay evvel. Anafarta vapurile 
lstanbula hareket etmi§, ya lzmirde veya 
vapurda vapurun üçüncü kaptanı Niya. 
zi ile tanışmıştır. Pansiyoncu madam E. 
leni - Kurun refikimizin muhabirine 
söylediğine göre - Niyazi ile Sevimin 
evleneceklerini Anafarta kaptanı Hay
riden işitmiştir. Ve Sevimi de bu vasıta 
ile tanıdığını Niyazi veya Niyazinin ar. 
kadaşı kamarot Hayri ile madam Eleni. 
nin Tepebaşmda Yeniçeri sokağındaki 

e\ine giden Sevim bir oda aradığını söy. 
!emiştir. O sırada madamın evinde boş 
bir oda bulunmadı~ için kendilerine 
Tarlabaşında Nane sokağında 22 numa
ralı madam Sofinin pansiyonu tavsiye 
edilmiş ve madam Sofi Se\imi bu evde 
ayda beş lira kira ile yerleştirmi~tir. 

Madam Sofinin evine yerle,mesi tı

z:crinden •daha bir kaç gUn geçmeden, 
Sevim, gene madam Eleninin evine çı· 
kagelmiıtir. 

Kendisile evleneceğini ı8yliyen Nlya 
inin birkaç gündilr görUnmediğlni, çok 
müıknt vaziyette ka tdığını y"'1tayalrıla 
anlatnuı ve yardım etmesi imkanı olup 
olm:ıd·ğı ıormuıtur. 

Kadının haline acıyan madam Eteni: 
- Sana • demiı. elimden gddiği ka

dar yardım ederim. Yemeklerini bura
da yer, Sofinin evinde yatar kalkar
ıın. 

Sanşın kadın madamın bu iyi kalp
liliğinden çok memnun glSrilnmllı ve 
filhakika o günden ıonra ekseriya Bfle 
yemeklerini madam~~ yiyerek burada 
ulak tefek hizmetler de g<SrmUıtUr. 

Bu hal bir buçuk ıy kadar ıUrmUt
tUr. Sevimin fena bir vazi!•ete dilıtU
ğilnil gören pansiyoncu madam Sofi 

de ona elinden geldiği yardmu yapmak 
tan çekinmemiştir ... 

Ali Rıza ıle n11•ıl tanııttl ? 
Böyle olduğu halde, Sevimin bir gün 

m<'.ldam Sofinin evinden ayrıldığı ve 
İstanbul tarafında bir otele taıınd.ığtnı 
görüyoruz. Burada otel kfttibile tanı· 

şiln Sevim bu gençle birlikte gezip 
tczmaya başlamı~tır. Bir rivayete göre 
katip kendisine: 

- Seni ağabeyimle evlendirelim, de· 
miş ve Sevim bu teklifi kabul etmiştir. 
Ve bu ağıı!Jey Ali Rızadan başkasi de· 
ğildir. Diğer bir rivayete göre de Ali 
Rızayı, otel k§tibile dola§tığı sıralarda 
Fatma isminde bir kadın tanıtmıştır. 

Bu tan ıtıklık hasıl olduktan sonra 
beraberce oturmaya karar veren sevgi· 
liler, kendilerine ıokulabileceklerl bir 
yer aramağa koyulmuşlar ve ilk olarak 
Sevimin tanıdığı madam Eleniye baı· 

vurmuşlardır. Sevim madam Eleniyi 
görilncc: 

- Artık bUtün aıkıntılcırdan kurtul· 
dum. Eski kocamla b&n§tım. Beraber 
oturacağız ... Bize bir oda verir misin? 

Demiıtir. Madam Eteni, Sevimin bu 
•ÖzUnc hem inanmı,, hem ıevinmiş: 
"'Zavallı 11kıntıdan kurtuldu,. diye, he 
men bir oda hazırlatartık yerleımiıler. 
Oç gün kalmışlar •.. Bugünlerde ma· 
dam Elent pansiyonda oturanlann isim
lerini polise bildirmek mecburiyetinde 
bulunduğu için ntifus kS~ıtlannı iste
miı, fakat: "Otelde kalmıı olacak 1 A· 
caba nerede bıraktık?.. gibi eözlerle 
atlatılmıştır. 

Velhasıl hUviyetlerini tcsbit ettir
meden buradan ayrdmı§lıudır. Ali Rı· 
za evden ayrılırken madam Elmiye bir 
lira vermit ve: 

- Eşyalanmız burada kalım. Ben 
bir kaç gün ıonra ılze bir mektup ya
zarak bunları ya afdırtır, yaiut ta bil· 
direceğim adrese göndermenizi iste· 
rim. • demiştir. 

Karlalrla 
Madam Eleninin evinden ay:-ıldık

tan sonra Ali Rıza ile Sevimi birbirle
rin 
ne beraberlerdir. Nitekim dilnkü nüs
hamızda bildird:ğimlz gibi kendilerine 
karı koca ıUsU vererek Ali Rızanın 
Kartalda oturan ablasına gitmişlerdir. 
Bir muharrir arkadaıımız dün Kartala 
giderek ab

0

aaile görUgmUttür. 
Kart<ıl istaıyonunun sırttaki evinin 

<SnUnde yUn eliren S0-55 yatlarındaki 
kdın kardetinin ıon defa kendisini gör 
meğe geldili gUnü ıöyle anlatmıştır: 

- Tam on sene evvel bir aile kav
g<>.;ından ıonra benimle darılarak Ada· 
naya giden kardegim Ali Rızayı geçen 
haf ta pazar &ilnil blredenbire kartımda 
giirUnce bilmeuinia ne kadar AJrdım. 

Gaybubeti esnasında bir tek satırlık 
mektup bile •öndermemieti. O gün saat 
dörtte eve geldi. Yanında simsi)•ah saçlı, 
esmer, mavi gözlü saçtan altı aylık on. 
düleli bır kadın vardı. Benim ve kızımın 
ilk pşktnlık devremiz geçince eski kan. 
sııu sorduk Ali sadece ·•onu bıraktım, 
~ımdıki karım Sevundir,. dedi. B~ de on 
senedir gormedığımız kardeşimizle bu hu 
susta fazla konu~dık. Zaten evde de 
yarım saat ya oturdu ya oturmadı. Eski 
..arkada§larıru görmek üzere kahveye git.. 
ti tam saat altıda tekrar eve geldi. Kamı 
ru aldı 6,18 trenile lstanbula döndü. Ah 
~er bu i§i yapacalını bilseydim onu hiç 
bıraku DlJydım? 

Ali Rıza Adanaya gittili zaman orada 
bir kamyonda çalışıyordu. Sonradan Dev 
let demiryollarında ie bulmuş. Bu defa 
göıil§ürken yeni vazifesi dolayısile lstan
bula geldiğini bu fırsattan istifade ederek 
dişlerini yaptıracalmı, çarşamba günü 
(yani vakadan bir gün evvel) Toros 
ekspresile Halebe gidcce~ini söyledi. O 
gün ekspresi geçerken bekledik. Tabit 
gitmediğı için göremedik. Sonradan gaze. 
telerden bu leci vakayı öğrendik.,. 

lhtiyar kadın bu son kelimeleri söyle. 
dikten sonra kardeşinin bu kadar kötü 
işler yapacağına ihtimal \'erememi~ bir 
halde muharririmize sormuştur: 

- Keı1disi ölil olarak bulunmuş, acaba 
cesedini getirmiyecekler mi? Ben Ali Rı. 
zanın bu işi bir kadın yüzünden yaptı
~na eminim. Fakat buraya getirdiği ve 
karım diye takdim ettiği Sevim için, bir 
insan değil ba,ka bir insanı hattı bir si. 
n~ bile öldürmez! Kardeşimin bunlan 
nasıl yaptığını bir türlü anlayamıyo. 

rum.,. 

lk• nci san~ın kadm 
Ali Rızayla, Sevimin, madam Eteni. 

nin pansiyonunda oturduk.lan sırada ge
çirdikleri hayat hakkında birkaç saur 
yazmayı faydalı buluyoruz. Burada hü. 
viyetlerini ve isimlerini saklamakta bü. 
yük bir titizlik gösterdiklerini yazmıştık. 
Asıl adı Sabriye olan sanşı kadın Se'iın 
adım bu evde almış ve ısrarla kendisinin 
"Sevim,. diye çağnlmnsını istemiştir. 

Ali Rıza ile Se" im, barada bulundukla 
n zaman da hemen hemen mütemadiyen 

dola~ışlardır.Otomobil gezmeleri, öteye 
beriye gitmeler; bir akşam da Beşiktaşa 
gittiklerini orada bir bahçede oturduk.la. 
nru öğreniyoruz. Bu bahçede kendi pan. 
siyonlannda oturan sarışın Necla adın
da bir kadın numaralar yapmaktadır. Bu 
raya daha çok onu görmiye geldiklerini 
pansiyona döndükten sonra arkaların

dan gelen Neclfulm Sevime sorduğu su. 
allerden anlıyoruz. Necla eve gelince Se. 
vime kendisini nasıl bulduğunu sor. 
muştur. Sevim verdiği cevapta: 

- Ço:\: beğendim .. Ama korktum - de. 
miştir. 

Se••imin korktum demesinin neden ile. 
ri geldiği henüz anlaşılamıyan noktalar. 
dan biridir. 
Sevım cinaJ1etlerde 
beraber miydi? 
Yapılan tahkikatta Sevimin katil Ali. 

Rıza i!e birlikte olduğu apJaşılmakta

dır. Katil, şoför LQtfiyi öldürdükten son 
ra ilstanbula gelmiş ve bir rivayete göre 
kendisine iki tabanca vererek onu henüz 
teı.bit edilcrniyen bir yerde bırakarak Ye 
dikulede arabacı All}i de otomobili
ne alarak doğru lpsalaya gitmiştir. 

Sevimin o geceyi nerede geçirdiği ma
lQm değildir. 

Ertesi gUn cinayeti gazetelerde o. 
kuyun<'& Pendikten aldığı bir biletle 
doğru Eskişehire gitmiştir. 

E1ill<işehire gittiği natut 
aııhtşıldı? 

Sevimin, Eskişebire gittiği, oturduğu 
pansiyona eşyalarını kendisine gön. 
dermeleri için yazdığı bir mektuptan 
:anfiiiffiii~ 31mı§~llft:uHJll -
da mühim vesikalar bulunduğunu ve 
hemen kendisine ::Bnderilmesini bil
diriyordu. Bununlıı beraber, katilin 
burada oturduğu daha evvel polisçe 
anlaşılmı1' ve hatti bu mektup alın -
mazdan evvel sandıklar açılarak için. 
den çıkan mektuplardan kadının Es
kişehirle alakası bulunduğu tesbit e-
dilmişti. 

Dün, İstanbul mUddeiumumiliği Es
ki§ehlr zabıtasına müracaat ederek 
Sevimin yakalanmasını istemiş, orada 
sorguım yapıldıktan sonra da buradan 
telgrafla gönderilen tevkif müzekke. 
si Uurine tevkif edilerek tstanbula 
glSnderilmi§tir. 
San§ın kadın dUn gece Eskişehir. 

den trene bindirilmiş ve bu sabah sa
at 9 da İstanbul müddeiumumiliğine 
teslim edilmiştir. 
Sarışın kadının Esklşehhdeki 
iladesı 
İstanbul mUddeiumumtıiğl tarafın

dan yollanan te;kere üezerine Eskişe. 
hir müddeiumumisi Ragıb, Sevimi 
dün ak!:!am iizeri evinde yakala.mıı ve 
sorguya çekmi§tir. Sevim lstanbuldan 
9 haziranda hareket ettiğini, Pendiğe 
kadar parasız geldiğini, orada yUzü. 
ğilnU sabrak :Eskişehir için bilet aldı. 
ğını söylemektedir. Eski§ehlre niçin 
geldiği sualine karvı da töyle cevab 
vermiştir: 

- Kocam bop.nma davası açmı§tı. 
Bu dava bugün görUlecektl, ondan do. 
layı geldim. 

- Davanın bu gUn olduğunu sana 
kim bildirdi? 

- Babam mektupla haber verdi. 
- Muhiddin adında birini tanıyor 

musun? 
-Hayır! 

- Sen buraya lpsaladan gelmişsin? 
- Hayır. lstanbuldan geliyorum. 
- Muhiddinlc beraber resim çektir-

mi§Sin. 
- Ben Muhiddin adında kimseyle 

resim çektirmedim. 
- Ya kiminle? 
- Benim ancak Adanada ateşçi Se-

limle ve Ana.fartaıar kaptanı Niyazi L. 
le resimlerim vardır. 

- Ali Rizayı tanıyor musun? 
- Hayır. ifil 
- Nasıl olur da tanmıBn!m? 
Sevime bu sırada katilin gazetede 
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Sabun kazanı cinayeti 

CJIF" Bnştn rıı fr 1 tnC'I de 
!andığını yazmı~k. Bu fecl ve tüy
ler ürpertici cinayetin tahkikatı son 
safhasına gelmiş bulunmaktadır. Ka
til, .cinayeti tek başma İ§le<liğinf söy. 
lemekte ısrar etmektedir. Fakat fahri. 
knnm yanında bir evde oturan GillsUm 
ismindeki ihtiyar kadının söyledikleri
ne göre o gün saat 16 da fabrikadan 
birçok boğuşma. sesleri gelmiş ve bir 
adamın: 

"-Seni atayım da görürsUn! Kur
tarsın bakalım patron seni!,, dediği 
duyulmuştur. 

Umumi kanaat, Mansurun bu işi tek 
başına yapmadığı ve bir §erikl cürmü 
bulunduğu yolundadır. Fakat Mansur 
bütün isticvablara rağmen, şeriki cilr. 
mli olmadığını söylemektedir. 

Bu canavarca. cinayeti i~liyen Man. 
sur Etaziı.tidir ve 24 yaşındadır. Çok 
kaba bir şiveyle konuşmaktadır. Za· 
vallı ihtiyar bekçiyi hiç acımadan 

140 derecede kaymyan bir sabun ka
zanmm içine atması, sonra da ta.hki_ 
kat esnasında. henüz katil olduğu an. 
laşılmadığı bir sırada biçare kurbanı
nın birçok kısımları erimiş ve ka.f asi-

çıkan bir resmi gösterilmiş ve ondan 
§U cevnb alınmıştır.: 

- Bunun adı Ali Riza değil, Meh
mettir. Bana kendisini bu isimle ta
nıttı. 

Kadının isticvabı esnasında bütün 
inkarlarma rağmen şllpheli durgunluk 
ları göze çarpıyordu. 

Sevim yakalandığı zaman: 
-Siz sarışın bir kadın arıyorsunuz. 

Ben sarısın değil siynhım. Sizin ara· 
dığınız Necla. olacak. Sanam olan o. 
dur, demiştir. 

Eskişehirde Sevimin evi de aran • 
mı5tır. Söylendiğine göre bavulu için
de iki de tabanca bulunduğu ve bun
ları niçin ta~ıdığı sualine de ceva.b 
veremediği söylenmektedir. 
Jkinci b r sarışın kadın mı 
aranHcak? 
Müddeiumumiliğin istih baratma gCS. 

re sarışın bir kadının Trakyaya. geçti. 
ği muhakkaktır. Bu takdirde, ikinci 
bir sarışın kadın aranacak demektir. 
Sevimin ayın 9 uncu günü Esldşehire 
hareket ettiği tesbit edilecek olursa 
ikinci bir sarı§ın kadının aranması 

lazımgclecektir. ÇiınkU cinayet ayın 
10 uncu günU i§lenmiş \'e §oför Lutfi. 
nin cesedi Hacı Osman bayırında o 
gUn bulunmuştur. 
Ali Rıza ile Muhiddin 
nereden tanışıyorlurdı: 

Devlet demiryolları umum mUdür
lUğU katil Ali Rizanın devlet demiryol
lan Eskişehir atölyesi §efi olduğu 

haberini tekzib etmektedir. Umum 
mUdUrlUğUn tekzibinde §Öyle denili
yor: •'ancak Adana deposunda u.stay. 
ken Uç ay evvel idareden alakası ke. 
silmiş olan Ali Riza olsa gerektir.,. 

Ali Rızanın lpsalada öldürdüğü mete. 
oroloji memuru Muhidinin de evvelce 
Adanada bulunduğu ve lpsalaya oradan 
gönderildiği hatırlatılırsa k<;ıtille ikinci 
maktul arasındaki tanışıklığın orada baş 
ladığı talunin edilebilir. Fakat bu mua. 
refe ne §ekildedir? Muhiddinin Ali Rı. 
zaya dair bildiği ve ancak ölümünden 
bir iki dakika önce hudut çavuşuna söy
lemeğe teşebbüs edip de söylemeğe 

fırsat bulamadığı sır nedir? Ali Rıza 
kaçakçı mı, hırsız mı, casus mu idi? 
Muhiddin eğer bu suallere cevap verebL 
lecek vaziyette idiyse son dakikaya ka.' 
dar saklamağa neden lüzum gördü? Ali 
Rızadan korktuğu içir. mi? 
Diğer taraf tan Ali Rızanm ziraat 

bankasında 3150 liralık bir hesabı ve 

Katil Mansur t7e meş'um sa1ııın ka:ıant 

le bel kemiği kalmış cesedini gene hiç 
bir teessür duymadan kazandan biz. 
zat çıkarmış olması bu adamın tam 
bir canavar olduğunu açıkça ispat et. 
mektedir. 
Tahkikatı yapanlar, katilin gere][ 

cürmlinü anlatmakta.ki, gerekse CÜ• 

rUm ortağını ele vermemekte göster
diği soğukkanlılığa. hayret etmekte. 
dirler. 

Bu cinayetin ortaya çıktığı günden. 
beri, birçok kişi 'Zavallı bekçinin için.J 
de erimiş olduğu hamurla yapılacak 
158.huna. tesadüf etmek endl§eslyle si· 
nirleniyordu. 

Öğrendiğimize göre bu hamur bele. 
diye tarafından denize döktUrUlmüş
tür. 

180 lira nakit parası bulunmzısı keyfi
yeti ide üzerinde durulmağa değer bit 
no~tıd!r, __ 
GCzmeğC çikbğı zaman taksi otomo

bilinden aşağıya inmiyen alttm§ lira 
aylıklı hovarda bir adamın bu kadar 
parayı nereden biriktirdiği veya ne su· 
retle eline geçirdiği hakikaten meraka 
deeer görutse gerektir. " 

Sarışm kadın diyor ki 
Bu sabah trenden çıkan sanşm kadlil-! 

la bir arkadaşımız konu~muştur. Demiş
tir ki: 

- Aranılan sarışın kadın ben olmıya 
cağını, Ben buradan ayın 9 uncu gilnil 
hareket ettim. Cinayet onuncu gün işlen 
miş. Ben Ali Rıza değil Mehmet adında 
birini tanıyorum. Cinayetlerden haberim 
yok. lpsalaya gitmi§ değilim. Dolrudan 
doğduya Eskişehire lstanbuldan gittiııı. 
Söy!iyeceğim başka bir şey yok. 

Çin - Japon 
harbi 

Londra 15 - Uzak Şarktan geteıı 

haberlere göre Çinlilerin Szın nehir 
Uzerindeki barajı en bet yerden talı· 
rip etmeleri üzerine Japonlar vahiın 
bir hezimete uğramıglardır. Sarı netı· 
rin sellerine uğrıyan S.000 Japon as
keri boğulmuştur. Japonların 250 toP• 
80 tank, 100 hilcum arC)bası bataklılc' 
lar içinde kaybolmuıtur. 
· Japonların Domey ajansı da çinlile· 
rin Sarı nehir barajlarını tahrip ettilclC" 
rini itiraf etmekte ve seller altında kt" 
lan Hilnan vilayetinde 150.000 Çitı 
kCSylüsünlin seylaba maruz gittiğini 
söylemektedir. Japon istihkam taburıa· 
nmn yıkılan scldlerl tamir için yaptık" 
lan teıebblisler, Çin çetelerinin o:U· 
temadi hilcumlanndan dolayı ıu>,. 
dütmü~tilr. 

Es:r düşen 
A.manlar 

Barselona, U (A.A.) - Hava•~ 
jansı bildiriyor: Şark cephesinde ,. .. 
buraya gelen haberlere göre, bU 8 

11 
bnhki muharebelerde on bir All!l~tl 
askeri esir edilmiştir. MuharebePblt 
bldayetlndenbcrl ilk defadır ki, u: 
kara harbinde Alman askerleri et 
alınmaktadır. 
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"Leylôklar açm~. Kısa boylu bir 
adam, sık dalların altındaki bir kana 
Peye oturmuş; bir genç kız bekliyor. 

doğru atmıştı. Arkadaşlarmm şakaları
na gülüyordu. 

ı FfA"BER - Mpm==:=~~· =:"=· ==~~!e:::==== eıe====~=========-:=:9=--

Vladmlr Kourotcbkio 

ilk aşk 

- Bir polis ça~ıralım. 
Ve sonra telaşla: 
- V alia, V alia diyor bak bak başına 

düşen kiremide .. Genç kız gelmiyor. Aşık, parmakla. 
rının arasında bir leyldk dalı çeviri.. 
yor ve arada bir çiçeli kokluyor. Son
ra çiçeğin mini mini yapraklarını ko. 
Pararak fala bakıyor: uBeni seviyor, 
biraz, pek çok ... ., 

Arkasında bir insanın kımıldanışını 
duyuyor. Gülerek arkaya dönüyor. 
Fakat arkada, elinde büyük bir su hor 
tumu tutan bir bahçıvan görüyor. A. 
şık telaşla yerinden kalkıyor. Leylak 
dalını arkasında saklıyor. Tepesi çö. 
kük melon şapkasını çıkararak bah
çıvanı hürmetle selamlıyor. Bahçıvan, 
elindeki hortumu tehdit makamında 

sallayınca, küçük adam, korkusundan 
bir eliyle kalbini tutarak bir küçük 
yola doğru kaçıyor. Bir ağaçlığın 

arkasında saklanıyor. Bahçıvan uzak. 
laşmca, gene eski yerine gelip genç 
kızı beklemeğe başlıyor ... 

Tima dönmeden yol una da devam et. 
mişti. genç kızların telAşh, telaşlı konuştuğuna 

emniyeti vardı. 

söylerdi: ''Oh gene mi bu ciddi şeyler? 
Benim kafam zaten işten şişmiş, bunlar 
dan konuşmağa ne lüzum var? 

Ve, canı sıkılan Tiına susardı. V alia 
muhakkak gazeteleri okumazdı. Bir gün 
patinajdan dönüşte bir müddet kapının 

arahğında durdular. Biribirlerine pek 
bakındılar. Patenlerini kalorifer radya. 
törünün üstüne koymuşlardı. 

Ve önünde oturan iri bir askerin ko. 
caman omuzunun üstünden bakmak için 
uzanıyor. Acaba kUçük adam bu tehli.. 
keyi de nasıl atlatacak? Valianm elini 
tutuyor. O da boynunu uzatıyor. Ti. 
rna,nm elini sıkıyor. Sonra o eli kaldıra
rak yüzüne yaklaştırıyor. !pek tenli çe. 
nesini o elin üstüne dayıyor. Tiınanm 

karşısında sinema perdesi sanki dansedi.. 
yor. Valia onun elini yavaş yavaş çıp
lak boynuna ve sonra ipek bluzunun üs
tüne doğru kaydınyor. Şimdi Tima eli. 
nin altında genç kızın kalbinin çırpındı. 
ğını hissediyor. Perdenin üzerinde olan 
bitenleri anlamağa çabalarken, ne yap. 
mak lazımgeldiğini düşünüyor. Elini çek 
meli mi? Çekmemeli mi? 

Bu sahneden sonra artık hep onu dü
şünmeğe başlamıştı. Ve hemen hergün 
kapısının önünden geçiyordu. Onu gör
mek için ... 

- On yedi yaşnndayım. 
Dedi ve böylelikle kendisini altı ay 

büyüttü. 

Valia : 
O da pek çabuk delikanlıyı f arketıniş

ti. Ve eski bir ahbaba güler gibi ona gü. 
lüyordu. 

Genç kızın ismini bilmiyordu. Ona ken 
disi Tatiana ismini takmıştı. Çünkü bu 
isim hoşuna gidiyordu. OnUtı penceresi
nin önünden geçerken zihni olmadık hi. 
kayeler işliyordu. En hırçın, en şuna
rık bir kızı bile baştan çıkaracak ilanı 

aşklar hazırlıyordu. 

- Sahih mi? Halbuki daha yaşlı göünü 
yorsunuz ! Ben kaç yaşındayım tahmin 
edersiniz? Emin olun ki sizden, '3.aha 
yaşlıyım. Fakat olduğumdan genç gö. 
rünüyorum, değil mi? Evimizin önünden 
sık sık geçiyorsunuz. Zannederim ki bu 
sırada oturuyorsunuz. 

- Sen çok tuhaf bir çocuksun, dedi, 
hep susuyorsun. Muhakkak dudakların 

donmuştur 1 ! 

- Evet; Smolenskoia sokağında. 
- Orada benim bir amcam oturuyor. 

Sinema solonunda, herkes ~şıkın ters 
giden işlerine gülüyor .Fakat Tiına ktiçtik 
adamın komik hallerile eğlenmekle be
raber ona bütün kalbile acıyor. Birden. 
bire yeniden film kopuyor; salonu ay
dınlatıyorlar. 

Bazan onu görmüyordu. Çünkü o her 
zaman kapıda veya pencerede bulun. 
muyordu. O zaman kalbi gözlerine yaş. 
!ar getiren kederli hayallerle doluyordu. 
Bu onun ilk aşkıydı. 

Ya siz? Sizin isminiz nedir? Adınızı hal! 
bilmiyorum. Ne tuhaf, ben durmadan 
konuşuyorum. Halbuki s1z hiç bir şey 
söylemiyorsunuz. 

- Ismim Timadır. 
- Güzel isiın .. Trudıklarım arasında 

Biribirlerini bir kere uzun, uzun öp
tüler. Sonra bir kere bir kere daha ... 
Tima şimdiye kadar kimseyi öpmemişti. 
Böyle uzun uzun öpüşürken Valianm 
dişlerini kendi dişleri üzerinde hissetti. 
Ve bu onun hiç de hoşuna gitmedi. Böy
le öpüşmek hayli garipti. Kalbine doğan 
his onu şaşırtıyordu. 

Valiayı terketmek için te18.ş gösterdi. 
Fakat genç kız onu bırakmak istemiyor. 
du. Ve gittiği için kızıyordu da. Bu sah. 
neden sonra biribirlerini daha seyrek 
görmeğe başladdar. Ve işte bugün ... 

Valianm başı onun başının ta yanın. 

da, yanakları biribirlerine dokunuyor. 
Salonda nefes alınamıyor. Kimse komşu 
sile meşgul değil. Valia onun elini bırak 
mıyor. 

Tam bu sırada Timanın kasketi tesa.. 
dillen yere düşüyor. Onu yerden almak i.. 
çin eğilen Tima elini genç kızın elinden 
kurtarıyor. Bu arada salonun Işıkları 

yanıyor. Herkes kalkıyor. Kaprya doğru 
gidiyor. 

Delikanlı Tiına, yanında oturan sev. 
gilisi Valiaya: 

bir Mişel var, bir Vladm.ir var. Bir Alek
sandr var. Fakat bir Tima yok .. Bir 
mektepte okuyorsunuz değil mi? 

- Oh; ama da can sıkıyor~ diyor. 
Valia: 

- Evet, diyor, maamafih arkadakiler 
Pek sıkılmıyorlar. Durmadan öpüşüyor. 
lar işitiyor musun? 

- Bırak öpüşsünler ! 
Yeniden lambalar sönüyor ve perde 

Üzerinde biçare adam gene aşktan yanı. 
Yor. Tima onun çektiklerini pek iyi an
lıyor. O da daha birkaç zaman evvel 
böyle ıstırap çekiyordu. 

Bir gün, bu sokaktan geçerken, karşı 
kaldırımda haşarı küçüklerin pis ve za. 
valh bir köpekle oynaştıklannı gördü. 
Çocuklar hayvanı kışkırttılar. Hayvan, 
acı acı havlıyarak Timanın üstüne atıl-

dı. Bir tekme ile onu yanmda savabilirdi. 
Fakat öyle yapmadı (Tatina) pencerede 
görünmüş ve ona köpekten kurtulmak 
için kapıdan içeri girmesini işaret etmiş. 
ti. Tima oraya girdi. Biraz sonra genç 
kız yanına geldi. Biribirlerine selam ver. 
diler. 

- Hayır, çalışıyorum. Fabrikanın 

mektebini bitirdim. 
- Ben de mektebi bitirdim. Şimdi 

çalışıyorum. Çalışmak daha iyi değil mi, 
Tima? Size artık hep böyle hitap edece. 
ğim.. Ne dersiniz? 

Şöyle bir tur yapmağa çıkalım mı? 
O gün gezmeğe çıktılar. Ondan sonra 

da birçok kereler gezmeğe gittiler. Kış 
geldiği zaman patinaj yapmağa gittiler. 
Tima artık ıstırap çekmiyordu. Fakat 
tahayyülata da dalamıyordu. HattA bir 
parça inkisan hayale uğramıştı denilebi. 
lir. Valia ile ciddi bir şeyden bahsedile.. 
miyordu. Tiına ne zaman fabrikada geç
miş bir hadiseden mütehassis olsa, ne za. 
man gazetede okuduğu ve çok hoşuna 

giden bir makaleden ona bahsetmeğe kal 
kışsa genç kız gülerek şu ebedi cümleyi 

Sinema perdesindeki küçük adam, sev 
diği kızı bir türlü öpmeğe muvaffak ola. 
m.zyor. Kız ona ancak eteğinin ucunu 
tutmağa müsaade ediyor. Aşık, durma
dan geniş bir salonun parkesi üstünde, 
yahut sokak kaldrnmma atılmış bir kar. 
puz kabuğuna basarak yuvarlanıp duru
y~r. Tiına ona pek acıyor. Valia, deli. 
kanlının kulağına fısıldıyor: 

Dışarda kar yağryo.r. 1ri taneler ağır 
ağır düşüyor. Ellerin, yanakların üzerin. 
de eriyor. Ama zeminde birleşip kalın bir 
tabaka teşkil ediyorlar. lnsan yürüdükçe 
kunduraların altına yapışıyorlar. Ve a.. 
yakkabılarm altı trpkı kar temizleyici 
makinelerin altına benziyor. 

Tima ile Valia kaldınmda hep kayr.. 
yorlar. Ayaklarında Ski varmış gibi ar
kalarında dört tane derin ve uzun yol 
bırakıyorlar. Kardan yıldızcıklar arasın. 
da sokak lambalarının ışığı mavi bir 
akis yapıyor. Tima ve Valia sessiz, ses. 
siz yürüyorlar. Sonra genç kız konuşma.. 
ğa başlıyor. 

- Köpek sizi İsmnadr ya! diye sordu. 
- Hayır, yakalayamadı. 

Cevabını verdi. 
Valia ile tanıştığı günü hatırlıyor. 

l'anı bir ay evveldi. Bir sonbahar günü .. 
Onu yazdanberi görüyordu. Onun evi. 
ne yakın oturuyordu. Bir gün evlerinin 
Ötıünden geçerken, onu büyük kapının 
Ötıünde Arkadaşlarının arasında görmüş.. 
tü. Sarı renkte dantellerle süslü son mo
da bir blüz girinırdu. Ba~rnı arkaya 

- Benim ismim Valiadır. Ne tuhaf 
şey; biribirimzin isimlerimizi bile bil. 
mediğimiz halde sanki yüz senedir tanışı-
yor gibiyiz. Kaç yaşındasınız? 1 

Bütün bunları, bir nefeste söyledi. F~. r 
kat Tima şa5rrmadı. Çünkü onun, bütün 
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.-.------------------------------------------------------.-------~ 1dakJrııktan ve .. ve bu mustarip haberi 
bana, beni üzmemeğe gayret ederek ver
mek hususunda gösterdiğiniz hassasi -
yetten dolayı size teşekkür ederim •• 
Bir tek kelime daha.. Ve artık her 
§eyi unutacağıma emin olabilirsiniz .. 
Madam d'Etyolun vaziyeti, kendisine 
fena bakılmaktan mütevellid değil mi? 

- Hayır, hayır .• Aklınıza böyle bir 
şey gelmesin .. Madam ld'Etyol, layık 

olduğu bütün ihtimam ve dikkati gör 
rrıilştür . 

- Şu halde belki de, kapatılmı§ oı.. 
nıasr .. 

- Bu da değil .• O hiç bir §eyin far
kında bile olmadı.. Hastalık ona bir 
Yxldmm darbesi gibi indi. 

- Demek bu, ani bir hastalık öyle 
ıtıi ? ... 

- Dcıdim ya .• Yıldırım darbesi gi· 
bi ant bir şekilde inen bir hastalık .. 

Bu defa Krebiyon söze kan§tı: 
- Çok şiddetli bir heyecanın tesiri 

olacak, her halde r .. 
Kontes, b.:ı.şmı salkyarak, müsbet 

te\lap verdi ve ayni zamanda manalı 
bir nazarla, şaire, genç erkeğe fazla 
lstzrap vermemek için izahatta bulun
l'nadığUl.I işaret etti. 

Acı düşünceler içine dalmış olan 
d'Assas bunun farkına varmadı 'Ve 
zihnindeki bir düşünceyi aydınlatmak 
için bir defa daha sordu: 

- Bu ani hastalık, ne zaman vuku 
buldu?. 

- Madam d'Etyol, siz onu terket
tikten bir gün sonra hastalandı. 

Gözlerinden bir kıvılcım parlryan 
d'A..ssas: 

- Ya? .. dedi.. Yoksa?. 

1 
Jüiyet, onun ne düşünfdüğünü an 

adı V'e ikinci defa olarak, ayni derin 
lefkatle :ı:nmldandı: 

- ZavaJlı yavru!.. 
lı: l>'Assaa, genç kadının, düşüncesini 
cşfettiğini anlayarak, gayet tabii bir 

ta'Vırla: 

- l:!:vet, bu değil, dedi. Şu hake üU 

ani hastalığm sebebi nedir? Çünkü 
böyle bir hastalık bir kastin eseri de • 
ğilse, bunda hakiki gayet mühim bir 
sebep bulunması lazımdır. Eğer bu 
sebebi biliyorsanız, hiç çekinmeden 
söyleyin.. Size tekrar ediyorum ki, 
ben gayet metinim .. Her şeyi duyabi
lirim. 

- Demek muhakkak söylememi is
tiyorsunuz, öyle mi?. 

- Çok rica ederim, söyleyin. 
- Şu halde, söyliyeyim: Madam 

d'Etyol bu ani buhrana.. kralın.. gece-
leri .. başka bir kadını ziyaret ettiğini 

öğrenince tutulmuştur. 

Bu ıdeEa da d'Assas, boğuk bir ses. 
le: 

-Ahi.. 
Nidası kopardı ve bu defa, o, iki e

lini göğsüne bastırdı. 

Jülyet ona, namütenahi bir şefkat 

ve merhametle bakıyor, 'bu sırada Kre
biyon da şöyel mmldamyordu: 

- Vah 1 Vah!.. Benim genç aşık cid 
den fena bir hale girdi .. 

D'Assas, bu aralık, kendisini topla
mış ve kalbine inen ldarbe hakikaten 
müthiş ve beklenilmedik clmakla 'be -
raber süklinetini bulabilmişti. 

Bunun içindir, içinde hiç bir heye. 
canın titremediği bir sesle şöyle dedi: 

- Her ne olursa olsun, madam 
d'Etyol şimdilik tehlikeden masundur. 
Ehemmiyetli olan da buıdur.. Şirr.di, 

madam, sizi dinliyoruz ve bize söyli
yeceğiniz şeyler ne olursa olsun, şunu 
bilin ki, siz benim şükraruım kazan
dınız ve benim şahsımda, müsamaha
kar bir dinleyici bulacaksınız. Nas:l 
ki siz de ferağatlerinizde bir anne 
şefkati gösterdiniz. 

Bu sözler, kontesin üzerinde, şüphe
siz muhtaç olduğu tatlı ve cesare ve. 
rici bir tesir husule getirmiş olacaktı 

ki, şövalyeye, içinde, namütenahi bir 

- Ne aptal herif. Bir yakalayıp öpse 
herşey yoluna girecek.. Halbuki o sağa 
sola koşup duruyor. 
Tlına: 

- Evet aptal bir herifi diye tasdik J 

ediyor. Fakat başka bir şey düşünüyor. 
- Kuzum niçin bir şey konuşmuyor

sun? Benden iğreniyor musun? Haydi 

~ Det•amı 11 incide 

Valia yeniden: 
- Arkamızdakiler durmadan öpüşü

yorlar! 
Diyor. Tima gülüyor: Çeviren: H.H. 
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Krebiyon, tecessüsünü tahrik eden 
bu görüşmede hazır bulunmaktan ve 
;övalyeye faydalı olmak ihtimalinden 
mütevellit bir memnuniyetle ve hür. 
metkar bir tavırla eğildi. 

Diğer taraftan d'Assas da, kendisini 
fena halde şa~rtan ve hayrette bırakan 
bu kadınla kendi arasında ü~üncü bir 
§ahsın bulunmasından memnun olarak, 
derin bir nefes aldı. 

Jülyet, bu defa d' Assasa hitapla de
vam etti: 

, - Geçen gün, bana belki de çok acı 
olan hakikatleri söylediğiniz için, biraz 
evvel benden af dilemek alicenaplığını 
gösterdiniz. Bu hakikatleri ben, size 

söylediğim bütün, saçmalarla hakettim. 
Ve bugün bunlardan hicap duyuyo
rum. Bunun içindir ki, d'Assas, ben 
sizden af diliyorum .. 

- Oh 1 M~dam, alicenaplığınrzla 

cidden siz beni mahcup ediyorsunuz! .. 
- Rica ederim, beni dinleyin .. Evet, 

eizden af diliyorum. çünkü çılgınca 

gözlerimle, ve - bu.gün hissodiyorum -
namuslu bir kalbe yakışmıyan, nefrete 

layık hareketlerimle, sizi yüksek kal
b:nizden dolayı vicdan azabı duydu -
ğnn:.:z şeyler söylemek gibi zalim bir 

mecburiyete tahrik ettim.. Halbuki bu 
gün anlıyorum ve mösyönün önünde 
itiraf ediyorum ki, bana söylemiş oldu. 
ğunuz sözler, hakettiğim hakaret ve 
isfhfafı ifadeden çok uzaktı. 

- Yalvarırım size, madam, artık 

bunlarldan bahsetmiyelim.. Ben kendi 
hesabıma her şeyi unuttum. Ve inanın 
bana ki, sözleriniz ve müstakbel hare
ketleriniz, bana geçen günü yaptığınız 
iyilikten başka bir şey hatırlatmaz ve 
şimdi yaptığım gibi boş sözlerle değil 

de, fiiliyatla teşekkür etmek imkanını 
verirse, kendimi bahtiyar addedeceğim. 

Kontes hayret ve şefkat ifade eden 
bir tavırla ona bakarak kendi kendine: 

- Demek hiç olmazsa, onun küçük 

bir muhabbetini kazanabileceğim, öy. 
le mi?. 

Diye mırıldandı. Sonra, kat'i bir ta
vırla güzel başını salhyarak cevap ver
di: 

- Belki ıde hakkınız var .. Fakat size 
söyliyeceğim şeyler, beni bilmecburiyc, 
aramızda geçen şeyJerden bahse sevkc
decektir. Maamafih, endişe etmeyin, 
bugün bana, sizden ç.ok daha ağır ve 
korkunç gelen hatrralan yadetmemeğe 
elimden geldiği kadar çalışacağım .. Ve 
mösyö dö Krebiyonun önünde ya:det
mek mecburiyetinde kalacağrm bu ha. 
tıralardan bazıları benim için cidden 
çok ağır ve düşürücü olacak sa da .. Bu 
da benim cezam .. Ve sırf nazarınızda 

bir damlacık değer kazarurtak için bun· 
:dan sonra göstereceğim dürüstlüğün 

ve samimiyetin başlangıcı olacaktır. 

D' Assas eğildi. 
Kontes bir kaç saniye müddetle dü

şündükten sonra devam etti: 
- Fakat bir şey var ki bunu bir defa 

daha tekrar etmekten kendimi alamı

yorum.. Sizi.. Mevcudiyetimin bütün 
kuvveti, bütün ateşiyle seviyorum .• 
Kalbim, hayatrmda ilk ve son ldefa ola
rak. yalnız sizin için çarptı ve bu kalb 
ebediyen kendisini size 'Verdi .. Ve her 
ne olursa olsun, ebediyen sizin olacak. 
tır .. Sizin aşkınıza l~yık olmadığımı bi· 
liyorum.. Siz bana kadar inemezsiniz. 
Heyhat 1 Her ne yapsam, hiç bir zaman 
size kadar yükselemem, çünkü dünya -
da hiç bh: şey, benim adi ve ancak is
tihfaf ve istihkara layık mazimi sile
mez .. Binaenaleyh hiç bir şey ümit et: 
miyorum .. Hiç bir şey istemiyorum. 
Hatta dostluğunuzu bile .. Fakat kalbi
min size ait olduğunu, size bir defa da
ha söylemek bana tatlı geliyor.. Sefil 
bir kadın olan ben, hayatımı ve saadeti
mi sizin, saadetinize feda edebilirsem, 
cidden bahtiyar olacağım .. Bunu daima 
hatırlayın .. Unutmayın, ld'Assas, çün • 
kü, şimdi artık size bir daha, hiç bir 



, 

.10 

t;ı, ~ı '1E $4L'/O 
..YoRutu 

t<vt>UR4CAk' 1.AR. •"fı· 
t<, Bu AT• Bvı. Dv >< 
ELıN'\i7. DE: D~1Jh 

0ıR "/01..(\JL~ 
TAN SONRA 
Al-ltN PlNAR~ 
vA~DtLAR 

Ol.\J~ 

15 HAZiRAN - 1938 ÇARŞAMBA 
Jlicı1: 1357 - Reb!Ultıhır: 16 

cıaaee•• • .,... ................ 
4,28 19,44 
Güney rüzgiırlnnnın esmesi 

l.üzumlu T elelonlar 
Yangın: 

Ya.idi !lahBll ot.. lkt•ılJ Alıp,. 'lal• r-l 

2,25 12,14 16,15 19,44 21,45 2,07 

htonbul için: 24222, Beyoaıu için: H6H, Kadıköy için: 60020, Uskfidııw 
ıcın: 60625. 

Yeşllköy, Bakırk6y, Bebek, Torabyn, Dilyfikdcre,1'"cnerhahçe, Knndilll, Eren. 
köy, Knrtal, Büyükado, Heybeli, Bursnz, Kınalı, fçln: Telefon muhabere memu. 
xunıı :rongın denıı:k kAfidir. 

Rami ftfalyesl: 22711 
Deniz .. n 86. .20 
Beynzıt kulesi: 21990. G:ılota yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi lmdnd: 44998. Milddelumuıntılk: 22290. Emniyet müdürlillü: 24382. 
Elektrik Şirketi: Bo)«>aıu: 44801 • lstanLul: 24378. 
Sular: idaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Clball: 20222. Nunıosma. 

ntye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60773. 
Havagazl: lstonbul: 24378. Kadıköy: 00790. BeyoAlu: 44642. 

1" aksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084, Bebek ciheti: 86 • 101. Kadıköy ciheti: 60447, 

Denizyolları 
lstonbul accntelllll: 22740. Karoklly: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Dnnl'lırma 
Snlı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudnnya, 19 Knrablaa, 20 Bandırma, Ga· 

laladan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşnmba Tophaneden 16,SO Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayn .. 

lılt, 18 Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,80 lzmlt, 16,M Mudanya, 20 Bandırma, Galntadan 

12, Karndenlz, .. 
Cuma Tophaneden 16,30 Mudnnya, 19 Karabiga, Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Do.ndırma, Sirkeciden 15, A7Valık, 

· ıs, Bartın 
Pazar Topbn:ıeılen 9, !mroz, 90,30 lzmit, Gıılı:ıtndnn 8,30 Mudanya, 10,30 tz. 

mir Slir, 12, K:m.Hl l'nİ7, 22,20 Mıırlnny:ı, 

Yarın hareket ederek olan vapurlar: Tophaneden, 9,30 do tzmile, 16,30 
da Mudanya, 20 de Bandırma; Galatndan 12 de Knradenlz vapurları 

Müzeler 
Ayasofya, Roma • Rlzan~. Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Askert MOıe •• 

aarnıçl::ır, Ticaret ve Sanort MOzesl, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hersiln saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Tilrk •e lslAm eserleri mOzesi: Pazartesiden başka herg{ln saat 10 dnn 16 ya 

kadar ıoe Cuma günleri 18 dnn 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Mfiıcslı Hergiln saat 13 den 16 yn kadar açıktır. 

Memleket Dv;ı Deniz Seferleri 
Romanya vapurlan: Cumartesi sQnleri 13 de Köstenceye; Sah Bilnlerl 18 de 

Pire, Beyrut, lskenderiye. 
İtalyan vapurları: Cuınn g{lnlerJ sant 10 da Pire, Brendfıl, Venedlk, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lsınsyon MildOrHiğil Telefon 23079 
Semplon ekspresi hersün Sirkeciden sııat 22 de kalkar •e ATI"Upadan aelenl 

saat 7,25 le Sirkeciye muvosnlat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de ıellr. 
Edirne postası: Hergiln saat 8,50 de hareket eder, 19,SS do ıellr. 

Anadolu hattı 
Hergiln hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara. 15,1S C!e Dlynrbnkır Ye Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adnpoınrı. 
Bu trenlerden snat 9 do hareket eden Ankara muhtelltl Paınrteal, Car.-mba 

•e Cuma gi)nlerl Haleb •e Musula kndnr sefer etmektedir. 
MÜNAKASA !LA.NLARI: • 
lnhlsıırlar idnresi Sıvas başmüdilrJGltil binasında yaptırılacak kalorifer tesla 

tı işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 6000 lira olan bu eksiltme 17 ha. 
ziran cuma ııünü snııt 15 de idarenin Kııbııtaştaki levazım ve mübayaat şubcsin. 
de yopılocnktır. 

lnhlsnrlıır idaresinin, 1938 lzmir pannyırında yaplıracn~ı pavlyon inşaatı 
kapalı zarf usullle eksU!meğe konulmuştur. Reşit bedeli 13568 lira olon bu eksllt 
me yarınki perşembe ıilnü ldnrenin Kabataştakl levazım ve mObayaat ,ubesln. 
de yapılnenktır. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
• Musolininln en büyük iki dilşmanı Fransnda öldürüldüler. 
• JJ:ımhliye mektep ı::emic;i Yııso~la" •:tein mcrn c;imlc ka rşıl:ındı. 
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ıstanbul 
18,30 pllikla dans mlsiki, 19,15 konre_ 

rans, Bakırköy halkevi namına ŞükrQ Kn
fao~lu (Okul dışında çocuklnnmız) 19,55 
Borsn haberleri, 20 Grenvlç rasathanesin
den naklen saat ayarı, 20,02 Nezihe ve ar_ 
kadaşltın tarafından Türk musfldsl ve 
halk ~arkılan, 20,45 Havo raporu. 20,48 
Omer Rıza tarafından aropcn aö)lev, 21 
Cemal Kftmil ve nrkadnşları lanıfındıın 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 21,45 or
kestrn, 2!?,15 aJans haberleri , 22,SO plakla 
sololar, opera ''e operet parçaları, 22,50 
son haberler ve ertesi günün progrıımı, 
23 son. 
B()KREŞ: 
19,15 salon orkeslrnsı, 20,35 Rumen şaı: 

kıları, 21,15 viyolonsel konseri, 21,50 ka.. 
b:ıre pltıklan, 22,45 kafekonser. 
BUDAPEŞTE: 

19,15 ra 'yo orkeslrnsı, 21 Budapeşte 

konser orkestrası, 23,15 sigan orkestrası, 
24,25 cazbant, 
BBllLIN: 

19,00 plak, 20,40 bando, 21 radyo or
kestrası, 22 mim şarkılar, 23,30 melodi 
ve rllem. 1, pltık. 
ROMA: 

21,SO harıt müzik, 22 Creta orkestrası, 
28 piyano, 28,80 cazbanL 
VARŞOVA: 

18 cnzbant, 19,ıo 'klftsik konser. 20,SO 
pl~k. 21 kon o;e r, 23,15 pl5k. 
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---------------------------------------~..--------------------------zaman bu aşktan bahsetmiyeceğim. Bi. 
raz evvel, benim hakkımda bir hüküm 
vermek için hareketlerimle sözlerimi 
beklediğinizi söylemiştiniz. Hareketle
rimi bilahare göreoeksiniz, şimdilik söz
lerimle iktifa edip hakkımda bir hüküm 
verebilirsiniz, çünkU tam bir samimiyet
le konuşacağım ve şöyliyeceğim ~eyler 
tam ve kat'ı bir ifşaat olacaktır •• Bil!
hare anbyacaksıruz ki1 d'Assas, hare. 
ketlerim, sözlerimle tnmamiyle teta· 
buk etmektedir. 

- Kendinizi bu kadar aşağı görme
nü: bana cMden ıstırap v~riyor, madam. 
Bütün bu söyledikleriniz: sözlerle bana 
yaptığınız: iyilik, sizin, sizi bana tasvir 
eriklerinden çok daha üstün olduğunu
zu gösteriyor ve sizi kasten benim gö
%ilmden düşilrmeğe çalı~tıklanna inan. 
mağa başlıyorum. Her kim olursanız, 

ve her kim olmuşsanız olun, sizin kalbi
nizde alicenap hisler vardır ve bu his
oleri inkişaf ediy.or. eminim ki eğer kal
binizi dinlerseniz sizi namuslu insanla
nn naıannda. yükseltecek hareketlerde 
bulunacaksınız. Binaenaleyh, kendinizi 
hiç de bu kadar aşağı görmeyin .• 

Kontes, karannı kat'iyetle vermiş 
'bir insan haliyle başını sallarken Kre. 
biyon da şöyle diyordu: 

- Bırakın, madam, söylesin ... Keli
meler de, tıpkı göz yaşlan gibi, hazan 

insanı teskin eder. 
- Hakkınız var, mösyö •• Kalbimi iki 

asil ve !licenap ins<ın önilnde biltün 
çrplakl1ğiyle açmak benim için namüte
nahi bir ferahlık veriyor. 

İki erkek hürmetle eğildiler. 
Kontes devam etti: 
- Beni size fena tasvir ettiklerinlden 

ve gözünüzden diişürmeğe çalıştıkla -
nndan bahsettiniz .. Demek size benden 
babsd:füdi, öyle mi?. 

- itiraf edeyim td, öyle madam .. Fa
kat .• 

- Oh! Merak etmeyin, size benden 
bahseden şahsın ismini sormuyorum ... 

Esasen, bu ismi bildiğimi :zannediyo. 
rum .. Size hakiki ismimi ve.. eskiden 
ne olduğumu, gene ayni §Clhra mı 'ÖY· 
ledi?. 

D'Assas: 
- Evet, madam, ayni Jahıa.. 
Diye cevap verdi ve hemen ilave 

etti: 
- Bu şahıs yalan mı &Öyledi?. 
Jülyet başını önüne eğerek: 
- Hayır, dedi, bu hususta değil.. Es

kiden ne olduğumu size Jcğru ıöy~ 

mişler .. Fakat eğer size, madam ld'Et. 
yolun bir yere kapatılmasında benim de 
dahlim olduğunu eöylemişlen;e, bu ya-

landır. Size yemin ederim ki, bu ienç kI· 
za karşı hiçbir harekette bulunmadım. 

Sadece, kralın evinde onun yerini aldım 
ve bir de .. bundan iki gün evvel yaptı· 
ğım ve size itiraf edeceğim fena bir ha· 
reket daha ... İşte madam d'Etyol hak. 
kında, vicdan azabı duyduğum yegane 
iki şey .• Fakat bu iki §eyden birincisi 
için bana kim kızsa siz kızamazsınız, 

çünkil onun yerini almakla ben madam 
d'Etyolun •• benim olduğum şeyi olma
sını önledim .. Bana inanıyor musunuz? 

Bu genç kadın için duyduğu blitün 
merhamete rağmen bir yalandan şüphe 
eden d' Assas, kaçamak bir §eki.ide: 

- Bekliyorum •. 

Diye cevap verdi, genç kadın da: 
- Isbat istiyorsunuz, !değil mi? de-

di. Esasen hakkmız var .. Ne diye sözü· 
me inanacaksınız!. 

- Bunu söylemiyorum, madam. 
- Fakat bunu düşünüyorsunuz .. Si. 

ze, şüphesiz, madam d'Ecyola karşı kin 
besledığimi, onu ka~ırdığımı, gizli bir 
yere kapattığımı ve kimbilir daha neler 
söylediler?. Bütün bunlar, yalandır .• 
Ve bunu size, onun nerclde olduğunu 

söylemekle isbat edeceğim. 
D'Assas çılgın bir 6evinçle: 
- Bunu yapacak mısınız?. 
Diye bağırdı. Jlilyet te mahzun bir 

tavırla cevap verdi: 

____________________________________________________ ._. ____________ _ 

- Bunu yapacağım .. Sizin i~in ..• 
- Söyleyin!. Çabuk söyleyin!. 

Jülyet: 
- Demek onu hakikaten çok sevi yor

unuz, öyle mi?. 

Diye sordu ve ayni, zamanda, kalbine 
inecek darbeyi sezmi~ gibi gözlerini ka
padı. 

D'Assas, indirdiği ıdarbenin farkına 

bile vaN11adan, ateştn bir ,;esle cevap 
verdi : 

- Bütün ruhumla! .• 

Gen; k::ıdın, göğsünde hızla çarpan 
kalbini iki eliyle bastırarak mustarip bir 
..Uda kopardı: 

-Ahi .• 
Krebiyon, şövalyenin sözlerini du

yurmamak ve böyle bir açık sözlülüğün 
zalımliğini hissettirmemek istiyormu~ 

gibi, birıdenbire öksürilğe tutuldu. 

Jülyet, kendisini toplamıştı. Ve, §Ö· 
valyeye hüzün ve merhametle bakarak, 
lbir anne şefkatiyle sadece şöyle mınl
dandı: 

- Zavallı yavru! •• 

- Ne demek istiyorsunuz?. 

- Bunu pek yakında anlayacaksınız. 
Şimdilik size madam d'Etyolun nerede 
olduğunu söyliyeceğim ve böylelikle 

siz, artık benim, bu kadının celladı ol
madığımı ve bu hususta size yalan söy
lendiğini anlayacaksınız.. Fakat her 
§eyi anlamanız ve beni aCf etmezseniz 
bile, hareketlerimden bazılarının mcsu. 
liyetini hafif görmeniz için, size kim 
olduğumu ve bugüne kadar nasıl ya -
şadığımı söylemeliyim.. O zaman, her 
şeyi öğrenince, belki de, benim istihfaf. 
tan ziyade, merhamete layık olduğumu 
anlarsınız. 

- Bir tek ş~y rica edeceğim, madam. 
Mademki.bana, bazı hususlarda yalan 
söylediler, diğer hususlarda da pekala 
yalan söylemiş olabilirler. Madam d'Et. 
yol sağdır, oeğil mi?. 

- Evet.: Buna kat'iyetle emin ola. 
bilirsiniz. 

- Ya§Iyor ıve sıhhattedir, değil mi?, 
Kontes, bu suale cevap vermeden ev. 

vel, ona indirmek: mecburiyetinde kala· 
eağt darbeye mukavemet edip edemiyc-
ceğini anlamak istiyormuş gibi, dikkat. 
le şövalyeye baktı. 

Genç erkek bu tere!ddildü pekala c;ör. 
dil ve bütün vilcudunun dehşet ve he
yecan içinde ürperdiğini hissetti. 
Boğuk bir ecsle sordu: 

- Hastadır, öyle mi?. Hem de belki 
çok tehlikeli bir halde .• Söyleyin .. Ben 
kuv...etliyim, metinim .• 

Jülyet kısa bir tereddüt daha geçirlii 
ve nihayet cevap ıverdi: 

- Filhakika, madam d'Etyol hasta· 
dır .• Çok hasta ... 

D' Assas, genç kadının tereddüt etti
ğini görüp, onun kendisine fazla ıstırap 
vermemeğe çalıştığını hissederek: 

- Belki de ölüm tehlikesine, marw:
dur, öyle mi?. 

Diye sordu, Jillyct de çabucak cevap 
verdi: 

- Hayır, artık değil.. Fakat vaziyeti 
ağırdır .. Gayet büyUk ihimam ve teda. 
viye ihtiyacı var .. Bulunduğu vaziyet a· 
ğırdır ve bu vaziyetinde şiddetli bir 
heyecan onu ölidürebilir. Maamafih, 
doktor, onu artık kurtarabileceğini söy· 
lüyor .. Fakat ne de olsa, iyileşmesi bir 
hayli uzun sürecektir . 

D'Aasas, heyecandan boğulmuş bir 
sesle: 

-Yal .. dedi .• Demek şimdilik, bütün 
tehlike bertaraf olmuştur. Öyle mi?. 

- Evet, madam d'Etyol iyileşmeğe 
yüz tubnuş~ur. Ve eğer hiç bir kaza, 
hiç bir hadise vl.iku bulmazsa, kurtula
caktır .. Size yemin ederim ki hakikati 
söylüyorum. 

- Size inanıyorum .. Evet, görUyo
rum ki samimisiniz.. Ve verdiğiniz ha. 
herler ,temenni ettiğim şekilde çıkma • 
makla beraber, •• yaptığınız bUyUk fe• 
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93o.m6acdunan-
Re ş a <dl INJuırDnD1rn 

glUızeo 
bnr lhlare~etn 

Yazan; KARA DAVUD 
OS"" naıtarafı 5 incide 

Ye kadar bile a)Tllmamıglardı. 
"' .. 

Dostum Reşat Nurinin gönderdiği 
kartı, en aziz hatıralarım arasında 
saklıyacağım. Gençlerin bu samimi ve 
çok mütevazı dersten istifade etmcle. 
rini, vataııımızm en uuık köşelerin -
den blribirine kart göndermeyi Viya
na, Venedik, Paris ve Londra damga
lı kartlar göndermek kadar zevkli ve 
Ç<>k dn.ha gururlu bir hadise addetme. 
lerini tavsiye ederim. 

ıı=on~ay~: 

ilk aşk 
~ llaştnrafı 9 uncuda 

benden iğrendiğini söylese ne! Madem. 
ki bir şey söylemiyorsun demek benden 
hoşlanmıyorsun! 

'fima: 
- Neler icat ediyorsun Valia? 
Diyor genç kız: 
- Hayır. Hayır benden iğreniyorsun! 

diye tekrarlıyor. Sen çapkının birisin. 
Tima: 
- Çok ku\'\'etli bağrıyorsun! 
Di)•or. Bu sırada Valiarun evine geli. 

yarlar. Ve duruyorlar. Ayrılacakları za. 
man Vaiia: 

- Danlmadın değil mi? diyor Hayır 
değil mi?. Yarın bize gel! Evde kimse 
olmıyacak! Geleceksin değil mi? 

- Gelmeğe gayret ederim. 
- Gelirsin artık .. Geleceksin ..• Yarına 

Herkesi alakadar eden faydah 
adresleri okuyunuz; istifade 

edersiniz. 
Kiralık apartıman 

Be}·oğlu Bekfir sokak 10 numara 3 oda 
sofa mutfak ve saire ehven kiralıktır. 
Kapıcıya müracaat 

Yakacıkta kiralık otel 
Tutmak istiyenlerin Vakit Yurdunda 

Bay Orhana müracaattan. 

Doktor Fahri Celal Göktulga 
Sinir hastalıkları ve kekemelik mütc.. 

hassısı Zorlu apartıman No. 2 Cağaloğlu 
Tel: 20785 

En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

İstanbul Hamdibey geçidi Jak Grunberg 
haleflerinde bulabilirsiniz. 

Satılık motosiklet 
HARLEY DAV1TSON markalı 5 bey. 
gir kuV\·etinde bir motosiklet satılıktır. 

almak ic::tiyenlerin lsti!Jfil caddesinde 

En güzel alaturka musikiyi 
ve Bağdat yıldızlarını 

Taksim Belediye bahçesi alaturka kıs.. 
mmda dinliye ve seyredebilirsiniz. 

En sabit esansları ve tuvalet levazımatını 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. İstanbul 

YENlÇERl Ağa s6kak 21-1 numaraya --------------
müracaatleri. Tokalon müessesesi 

~-------~----------~ Vazolarını 5 kuruşa geri 
Van postabunesine bir mektup ve

rebilmiş olmayı, veya. Hak~ide Mar
dinde, Siirdde dolaşmış bulunmayı en 
"nıoda. zUppellk,. haline yilkEelttiğimiz 
gfuı, bUyllk bir vatanseverlik merhale
sine ulaşmış olacağız. 

Fakat ertesi gUn Tima bu davete git- --------------ı 

Satılık köşk 
Kısıkhda Küçükçamlıca caddesinde 9 o. 
da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu ve e. 
lektriği mevcut bir köşk satıbktır. Kısık. 

almaktadır 
unutmayınız. 

Kara DAVUD 

~ 

miyor. Bir hokey takımına yazılmıştı. 
Ve o ak5<lm ilk defa olarak antrenmana 
gidiyor. 

Çt· viren: HH. 

Devren satılık atölye 
Kartvızit tabı makinesı ve resim atöl

yesi devren satılıktır. Taf::ıilat P.K. 
743 İst. 

hela Bay Ademe müracaat. 

Florya Küçükçekmece istasyonu 

Otel - lokanta - birahanesinde 
Tabldot 75 kuru~tur. En iyi istirahat 

yeridir. 

Glğ)z HeB<nmn 
Or. ŞUkrU Ertan 

KADIK011..ÜLERE 
- Birincı sınıl Oper ntör -

il) ( ... A ... .,1-R TAV V 1 Meşhur kunduracı Baha 

Yazlık kiralık 
Kısıklıda Küçükçamhca cadesinde 2 o. 
da 1 hala 1 mutfak bahçe •e elektrik var. 
dır. Yazlık kira"ı 70 liradır. Kısıklıda 

Tarsusta 400 dönüm arazi 
Beher dönümü 5 liradan satılıktır. Taf. 

silat posta kutusu 743 İstanbul 

Cağaloğlu Nuruosmani7c cad. No. 5 
Tel 22566 (Dr. Osmarı Şcrcfcttin 

apartnnanı 

1 r. I I' ~ AH Mühürdar caddesindedir. Bay Ademe müracaat • --Gra vor radyo gramofonları 1 Umumi cerrah( \'e 'sinir, dımağ esteti!- -------------- Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönüm yeri olup da satmak isti
yenlerin civarı, evsafı ve mevkii hakkın
da mufassal mallımat ve son fİ}'3tile bir. 
likte İstanbul 743 posta kutusuna yaz-

cerrahisi miltehassısı ı 
PAnts TIP FAKOLTESI s. 

o;;ş _ - ASlSTANI 
i·,= .. ····:llm) r .. ::::,::r::,::8::::-n.:t-K~ ... 8 y:::r:::.a·:::::::~i·~. Erkek, kadın amcliyatlan, dimağ 
h .: estetık ''rüz .. meme, karın buruşuk · 

i= Röntken Mütehassısı :: luğu ve gençlik ameliyatı .. 
:: i: (Nisaiye ve doğum mütehassısı) p Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 :: 
•• K Muayene sabahlan M n c c !I nen d Ye kadar Heledi)'e. Binhırclırek Nun il 8 den 10 a kadar (J U 
it COnker srıkakın Aı;laneı aparııman il Oğleden sonra Ocretlidir. Tel 44081' 
U No. 8-10 il BP\ııflıı Pa"m~klc11rıı Huml'li han. 1 
-ı:.~ ............. -ıı····· .. ·=----·-· ....... : f •••••••• •••mi .............. ········-----············ - . 
Oenizbank Akay işlet nıesl Müdürlliğüoden 

lstanbul .. Yalova 
Arnsında ar aba vapuru se~eı leri 

·' HazJran 938 tarihinden Ağustos 
\• 

938 nihayetine kadar yalnız Cumawc;i 

~ıırte:ıi gUnleri: 

~8kudarde.n K 
~ abata.~tan K 
aıovaya V. 

1' alovadan K. 
l\abataştan K. 
UskUdara V. 

Cum3.rtesi günleri 
S. D. 
12 00 
12 30 
15 30 

16 00 
19 30 
20 00 

.Pazartesi günleri 
S. D. 
6 30 
7 00 

10 00 

11 00 
14 30 
15 00 

Bu seferlerde BUyilkadaya nakledilecek araba ve hayvan bulunursa o gün 
"aPur gidiş ve gelişte Büyilkadaya da uğrıyacaktır. (3235) 

l\rnasya Cumhuriyet müddelumumlllğinden 
tll.n l - Amasya ceza evinin mali yılı 1 haziran 938 gününden 31 Mayıs 938 
tl' U sonuna kadar beheri dört yüz sek sen gramdan ve çifti dokuz yüz altmış 
•i anı itibariyle bir senelik yüz yirmi iki bin altı yüz kırk ldlo Amasya belediye-
0 nı~ kabul ettiği ikinci nevi buğday ekmeğinin bugünkü belediye rayicine göre 
d: hın dört yllz yirmi dört Jlra kırk san tim muhammen bedelle 1.6-1938 günün
~ n itibaren yirmi yedi gUn müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-

lı§tur. 

bi 2. - İsteklilerin muhammen bedelini n yllule yedi buçuk olan yedi yUz seksen 
~~ıra sekı;en kuruş nispetinde para ve ya tahvilat veya banka mektuplarını 

27_ aus kanunundaki sarahati veçblle ~cklifnameye ekliyerek ihale gUnU olan 
ta ~938 pazartesi gtinll saa.t on dörde kadar Amasya C. MUddeiumumfliğinde 

P anan komisyona vermeleri lAzımdır. 
dert 3 - İhale gUnU mUddeiumumtılk dairesinde toplanan komisyona saat 14 

30nra verilecek teklü ile teminat mektupları kabul edilmiyecektir. 
ıree~ - Bu ihale 27-6-938 pazartesi gUnü saat 15 de Amasya C. M. U. millk da-

de toplanan komisyonun htmınında yapılacaktır. 
~er 5 - Fazla izahat almak ist.iyenler Amasya C. MUddeiumumi!iğine veya o 
~za evi direktörlUı'Wne ihaleden evvel mUracautla.n ilAn olunur. (3396) 

lllııııııı..... 

r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiii!ii9iiiiiiiiB 

27 : 1Uhnrnm,.n bedeli 5075 lira olan 4 kalem muhtelif kazma ve kürek sapı 
g1~d ·l938 pauırtesi gllnU saat 15 de kap alı zarf usuliyle Ankarada idare bina

; satınnlınacaktır. 
lrltt u i~ girmek istiyenlerin 380,63 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
~:tUğı vesikaları ve nafta mUtenhhit lik vesikası ve tekliflerini ayni gün ve 

Ş 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
~ıı-~1~:tnaıneler para.sız olarak Ankarad a malı.eme dairesinden, Haydarpaşada 

urn ve sevk şefliğinden da"'•t·'~•·<ıl· tır. (3359) 
~ . 

la lokl!ha~e bedeli 2536 Ira 20 kuruş .olan 1140 adet muhtelif renk ve eb'at-ı 
ile ıoo°tnotif fener camı 180 adet muhtelif eb'a.tta duble kırmızı ve yeşil cam 
bııÇuk adet vagon için çerçeveli ayna 4.7-1938 pazartesi gUnü saat 10,30 on 
lie aa~ Haydıı.rpaşada gar binası içindeki komisyon tarafından açık eksiltme 

il alınacaktır. 
~l~ iŞe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 190 lira 22 ku. 
l°<ı11a tnu1,•akkat temlnat.lariyle birlikte ekgiUme glinü saatine kadar komis

a InU.racaatları lazımdır. 
l'\t~~ alt şartnameler Haydarpaı;ıa da gar binası dahilindeki komisyon ~ 

Parasız olarak dağıtılmaktadır. (3563) 

En nefis dondurmalar ve en 
iyi limonata 

1stiklfil caddesinde Saray sineması 
karşısında Oz Sütte bulunur. 

maları. Vasıta kabul edilmez. 

Galata 

ELEKTRA 
müessesesinde satılrr. 

En lüks radyolar 

En İyi sesli sinema Minerva radyolarıdır 
Tertibatını Necip Erses Yapar İstan. Küçük yalıda müfrez arsalar Jstanbul Hasan deposu üstfinde Abdur-

bul Galata Sesli Han. Birer e\'lik 22 parça arsa acele satılıktır. rahman İmrede bulabilirsiniz. 
Satın almak istiyenlerin Ankara cadde. -:-:-:-------------------

T urbo Jeneratörleri sinde 105 numaraya müracaatleri. Westinghouse buz dolaplan 
S.S.C.1. Tıcaret mümec;silliğinden teda. ---------------- Galatada - Helyosdadır. 

rik edebilirsiniz. İstiklal caddesi İstanbul Ahenk ve Mandolin almak irin --------------
Ahenk mucidi Hizmetçi aranıyor. 

llaçlanmzı 

Karaköy eczanesi 
HUSEYIN HOSNODE 

daha çabuk yaptırabilirsiniz. 

Süleyman Süat İki kisilik bir aile için kimsesiz ve dinç 
Eskişehir adresine müracaat ediniz. bir ba}'3na ihtiyaç vardır. Acele İstanbul 

Arikara caddesi 105 numaraya müracaat. 

El arabaları 
Avrupa mamulatı el arabalan Hasan En iyi cilt yaptırmak için 

Yalova kaplıcalan açıldı deposu üstünde Abdurrahman İmrede İstanbul Ankara caddesinde Emniyet 
İstifade ediniz. \ bulunur. Bahçekapı mücellithanesine müracaat ediniz. 

NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin 1stanbul Ankara caddesincle Valrit 
yurdu altında Kemaleddin /ren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 20335 
Şerait ehvendir. 

l~lUJJMll~AtlıA 
CAN KUQTAQI~ 

T. 
'i:r , 

El 
A 
N . ·-~ K 1'., 
Aft 
5 
1 

•• 

-.... 
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MiDfnil 
Bozuk, dlllo!z paslı, 
kabız çekiyorsanız 

mutlaka 

MAZON tecrübe ediniz. Mide ve barukları yonnaız ve alıştırmaz. içilmesi latif, tesiri 
kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez, çünkü son 

MEYVA TUZU derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON isteyiniı 

ve müşabih isimli ve taklitleri reddediniz. Horos markasına dikkat, 

................................... r----··------------------------· -Sarıyer vapur iskelesi yanında m~hur 

CA LI 
Lokanta ve Gazinosu 

B ugün büyük bir GALA MÜSAMERESİ ile açılıyor. 

Bu senenin yenilikleri: Denize uzanmış geniş rıhtım, 
büyük dans yeri 

Peşteden getirilmiş hususi 12 bayandan mürekkep 
LADANY1 YÜKSEK MÜZİK HEYETİ 

Yemekler nefis, servis muntazam, fiyatlar mutedil. Boğaziçinin en taze ve 
en nefis balıklan ve istakozlan her zaman mevcuttur. Telefon: 32.90 

PATI 

aasw memelerinin ANTlVlROS ile tedavisi iç ve dış basw memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplar• · •. cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur 
ncmelerinin tedavisinde daima mu valf akı yetle şifayı temin eder. 

ŞARK lSPENÇlYARl l..ABORATUARI T. A. Ş. 
. . '9. 1 • -

Tasfiye halinde Türkiye 
Milli Sigorta Şirketi 
Tasfiye Heyetinden 

Türkiye Milli Sigorta şirketi nezdinde .sigortalı olanlara; kayıt ve ka
bul edilmiş olan alacaklarının yüzde onu nisbetinde tevziat icrası hakkın
da tasfiye heyeti umumiyesince ittihaz olunan karara tevfikan TEVZİ· 
ATA BAŞLANMIŞ ve sigortalılıırın adreslerine gönderilen ihbarna-

melerle kayıt ve kabul edilen alacakları miktarı ve tevzieıttan hisselerine 
dü;en meblağ bildirilmiş ve İstanbulda oturmıyan sigortaıların hisseleri
ni ne suretle tahsil edecekleri hakkırl:ia izahat verilmiştir. 

Alika~ların her gün, öğle tatili .bads;, saat 1 O dan 17 ye kadar Oa· 
}atada Türkiye Milli hanında bulunan tı.sfiye memurlarına müracaat edebi-

lecek!eri ılan olunur. 
Tasfiye halinde 

T ürkiye Milii Sigorta Şirketi 

Tasfiye Memurları 

Deniz Uedlkli Erbaş Hazırlama 
Orta Okulu Müdürlüğünden: 

Bu yıl okulumuzun her üç sınıfına da İstanbul ve civarı kıyılarından tale
be alınacaktır. 

Birinci sınıf için yaş 13 e girmiş ve 16 yı bitirmemiş ve beş sınıflı ilk okul 
§Chadetnamesi tarihi üzerinden bir sene geçmemiş bulunmak. 

İkinci ve üçüncü sınıflar birer yaş farkla doğrudan doğruya sınıf geçmiş 

olarak tasdiknamesi bulunmak • 
Gedikli er olarak da a;>Tıca orta okul mezunları alınarak donanmaya gön. 

derileceklerdir. 
Kayıtlar 1 Haziran 938 den 25 Tem muz 938 tarihine kadar devam edeeek, 

müracaatların Kasımpaşadaki okul müdürlüğü ile askerlik şubelerine yapılma. 
S i. {3499) 

Nafia Vekaletinden: 
1 Ağustos 938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada vekalet binasında mal

zeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 7000 lira 
muhammen bedelli iki adet Emilsiyon cihazı emilgatörün kapalı zarf usulile 
eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak An
karada vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 525 liradır. . 
İsteklilerin teklif mektuplarını talim atnamesine göre vekaletten alınmış 

malzeme müteahhitliği vesikasilc birlikte ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. (18.18) (3537) 

--~1H11-1ıınnıt.,111H11t1111HUlftll nrııı1nııııt!ITITHtnıınııı"'n lllH1ıı1111ıııı ınrıııı111111ııııııııııııu1111ıııın 

Türk ava urumu 
Büyük Piyangosu 

3. Üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Lira:lır. 

Bu yeni ve 

aihramiz 

renkleri 

tecrübe ediniz, 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkilap yaptı 

Artık sizi yaşınızdan fazla ih
tiyarlamış gösteren ve J'iizünüzde 
"Plakalar .. halinde yapışan adi 
pudraları bırakınız ve bir güzellik 

1 
mütchassısının dediklerini oku
yımıu: 

----------------------

SHllDm 

~isler 

·• '\ 

l layatın da. sıhhatin de, 5aadetin de, 
, temel taşıdır, Çünkü sağlam dişler, 

insana sıhhat, neşe, güzellik ve saadet 

On kadın da dokuzu tenlerine uy
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri suni "makyaj görmüş., bir şe
kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlrunı.ş görünürler. Yeni icat e
dilen şayanı hayret ''Chromoscope,, 
makinesi, pudra renklerinde bir inkı
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 

nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi ifşa etmiştir, ki, bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerlerine bir çok ta
bii renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imkftnmı vermiştir. Artık yüzü
nüzde plfil<alar halinde yapışan adt 
pudralara nihayet veriniz ve bugün-

den Tokalon pudrasını sihramiz renk
lerini tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir 
tararına bir renk ve diğer tarafına da 
ba~ka renk bir pudra sürünüz ve cil
dinize hangisi daha uygun geldiğini 

görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak, 
cazip, sehhar ve adeta tabii bir gü
zellik temin ediniz. 

verir. 
1 

llRADVOLi 
1 

nazarı dikkatine: 

ile fırçalanan dişler inci gibi 
güzel ve sağlam olur. Sai" 
lam dişler midenin sağlam• 
lığını, sağlam mide 'de vücıt" 
dün sağlamlığını temin eder• 

Sabah, öğle ve ak§am her 
yemekten sonra muntazamafl 

Dişlerinizi fırçalayınız Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının 
büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize 

--·,ı iade e~tiğinizde beheri için 5 kuru§ a lacak, 
I ayni zamanda kıymettar mükafatları bu

lunan Tokalon müsabakasına iştirak hak-
----

\ lnnı veren bir b ilet takdim edecektir.- I 
l~nnııını•ııııııaııumıııınıımıııınnııuııınıııımııııuıııuıı ınııııımııtınıııııuııuııı ıuıııınıııntıııııııııuıı ıımııınıı ıı 111 ımuırnmıı.5 

Kültür Bakanhğından: 
Harf inkılabımızın onuncu yıldönüm ü dolayısiyle Kültür Bakanlığı tarafın

dan Ankarada açılması kararlaşan ''On yıllık Türk neşriyat sergisi" ve bu ser
gide açılacak müşterek satış mağazası hakkında görüşülmek üzere her türlü 
neşir müesseselerimizin birer salahiyet! i mümessillerini 16 Haziran 1938 Fer~ 
şembe günü saat on beşte Basma yazı reaimleri derleme direktörlüğünde bu. 
lundurulmaları rica olunur. (1776) (3506) 

Kırahk hane 
Bostancıda Adalara karşı geniş 1 

oda, telefon, 2 dönüm bağı ile 3 dönl.iJXJ 

muhtelif meyvası olan sırasında. 3 b6-
lük kullanılabilen bir köşk kirj\lıktlr· 

Taİiplerin Tel. 44688 de Bay Rife. .. 
ta veya Bostancı Kasaplar No. 27 Y6 

müracaatları. 

_..,.ADEMi i K Ti DAR~-• 

ve IB EL. KARŞD 

HORMOBiN 
·- fabletler ı t er r ezer.ede arayınız. • P ':'sta ı.:utusu 1255 Hormo'b ı, 

,, -

OKALMiN 
GRiP NEZLE - NEVRAL.J 
BAŞ v e DiŞ 

AGRILARI ARTRiTiZM 

ur inli Generatör 

Bundan bc:ışka : 15.000, 12.000, 10.00 O liralık ikramiyelerle (10.000 ve 
20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 1 

Şimciiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak etmek sure-

Bir kılovatlzk 1iırbinli Jeneratör 
S. S. C. ı. Fabrikalan mamulatından 

Yüksek keyfiyette malzemeden 
imal olunmuştur. 

idareli ucuzdur ve tile siz de t alihinizi ı•deneyiniz.. 1 
Jllllllftllllt!21ııv----.ıııılllllllUtıııuuUJlllllllıuınıullllllllUl{J) Mufas!oal malümat almak için: 'Telefon: 44262 müracaat ediniz • ..... 


