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Kıqmetli tayqarecimiz 
~©llbülhl©l 
~©IKÇ(@}lfi1 

Bu sabah tayyare ile Balkan 
merkezleri seyahatine başladı 
(iLAnÇ tayyareciyi Veşilköyde Başvekil ile 
l>ahillye ve Hariciye Vekilleri uğurladılar 

Balkan memleketlerinde bir turne 
yapacak ola~ kıymetli tayyareci Sabihııı 
Gökçen bu ıabah saat yedide Yunanis
tana müteveccihen Yeşilkö)"Jen hare
ket etmiştir. 

Kadın tayyarecimizi Yeşilköy tayya
re meydanında Başvekil Celal Bayar, 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Aras, Riyaseti 
Cumhur Başyaveri, mebuslardan Ali 
Kılıç, Salih Bozok ile İstanbul Komu
tanı, parti ~rkanı ve kalabalık bir halk 
kütlesi uğurlamıştır. 

Hava Kurumu Reisi namına İstan

bul şubesi Müdürü İsmail Hakkı, Sabi. 
ha Gökçene bir buket takdim etmiş. 

genç tayyarecimizde kendisini uğur-

lamağa gelenler arasındaki Türkkuşu 
·talebelerinin yanına giderek "nasılsınız 
arkadaşlar,, demiş ve hepsinin ayrı ay
n ellerini sıkmıştır. 

Sabiha Gökçen bugün A!inaya vara
_.. Devamı • Unr0ı1e 

.......... y-11a 
komedya 

yeter! 
Ka ıılı faciaları 

Otomobil ve lpsala cinaqetleri esrarı 

Katil Ali Riza 
Ortada görünmeyen ve nerede olduğu blllnmeyeo eski karısı 

Y anolayı da mı öldürdü ? 
Muhit tin r an olanın aşıkı mı idi. 

Cinayetin saiki aık ve kıskançlıkaa, katilin bu İfİ ancak dört gün beraber yaıadığı bir kadın uğruna yapmııyacağı 
a~ikardır. Bu takdirde hadisede daha büyük bir aşk aramak lazımdır. Ali Rrzanın üzerinde . Hki . kansının 

resminin ve parmağında ni':nh yüzüğünün bulunması bu ihimali takviye edecek mahiyettedir. ' . . 

Muhiddinin bildiği s~r, 
~~ Ali Rizanın Yanolayı 

---------------------Pr. Afetin 
Cenevrede 

öldürdüğü mü idi? 
rtteteoroloji memurunun gönderdiği para 

hangi kadına gönderllmlştlr de Ali Hizanın 
eJlne geçmiştir? 

" . 
r ıs Mh < , 1d tt 

1 
Ali Rızanın lpsalaycı karırdığı f9"/~ mımaralı taksi ve otomobilin sahibi 

Nilro 

Sevimin tevkifine 
söylediği k • ld • 

mühim nutuk arar verı 1 
(YazmSôncioayfada) _, Bir muamma aaha ! 

Milletler Cemiyeti Mümesllleri DSIP>Blfil~aı<dlaı 

Tahrik, teşvik ve Alman harp Eşya,arını polisten kaçırmak 
istemesinin sebebini Sevim 

b k · t t• d. 1 gemileri e 1 er 1 p e ıyor ar Valadsiyaclan gelen haberlere 
Ankara, 15 (.A.A.) - Ulus ı;azcte- ı miyotl komisyonu reisinin tahrikçi- göre 

sinde Palih Rıfkı Atay, Antakyada leri teşvik ettiği hakkınrlaki başına· Kastellon - Valansiya 
aon hadiseler esnnsmda Milletler Ce _.. Dcı1amı 4 üncıide b 

yolunu bom ardıman 
Mecliste dünkü münakaşalar 

Bekarlara karşı 
tedbir alınması 
teklif ediliyor 

etmişler 
Valcnsiya, 15 (A.A.) - Resmi ma

hafilden bildirildiğine göre, Kastellon 
yolu Alman harp gemileri vasıfların-
da gemiler tarafından bombardıman 

edilmiştir. 

Esasen bundan birkaç gün evvel 
birçok Alman destroyerlerinin Cebe
lüttank'tan geçtiği haber alınmıştı. 
Mezkur bombardıma.,ı işte bu gemile
rin yaptığı tahmin edilmektedir. 

Batan Fransız gemisi 

izah edemedi 

ı 

"'1üfusa ihtiyacı olan bir memleketin 
bekarları böyle kendi haline bırakılamaz,, Valansiya, 15 (A.A.) - Fra.nkist- Sab1'iye (yahut Cevim) arabacı ile beraber sorgu lıfıl.-imi 1ıımırunda. 

_.. l'a:ısı 12 incide _.- Devamı 12 incide _... Yaztsı 7 incide 
.......___-------~----------------------=-=-----------------------------------------------------~----------------------~---~ Os'\tanlb>uOda yaz ADemD 

" eYvalz! }'az geliyor. - Gelı1i!! "}'azlık,, için ''taşınma,, Bay ve :IJayan yelken 
sa/asında 

Bay ııc bayan sobalı 

sporunda 
Bay ve bayan balzçe 

işlerinde 

Dönüşte!! 



Sif/asa 
Baltık antantı 

içtimaı 
Baltık Antantını teşkil eden Eston

ya, Letonya ve Litvanya hariciye ve
killeri geçen gün Reval'de içtima ede
rek Avrupa kıtasının bu köşesinde sul
hun ve müsalemetin takviyesine yardım 
edecek kararlar vermişlerdir. Reva} iç
timaı, 1934 senesi eylftlünde üç küçm 
Baltık devleti arasında aktedilcn 
"traite d'entente et de collaboration,, -
un şartları iktızasıdır. Bu devletler, 
dört sene kadar evvel muahedeyi, im
zala:-ken, Balkan Antantım örnek ola
rak a\ı:lıklan için, Balkan halkı, Baltık 
memh.ketlerinin mukadderatı hakkında 
alaka göstermiştir , 

Çat lık Rus yası harbin ıonlarına doğ. 
ru yıkıldığı zaman enkazı üzerinde be§ 
devle• kurulmuştu; Polonya, Finl!n· 
diya, Estonya, Lctonya ve Litvanya .•• 
Bu be~ devlet, harbi takip eden seneler 
zarfında Rus korkusundan ilham alarak 
aralannda bir itilaf akdetmeğe te -
ıebbüs etmişlerdi. Fakat bu tegebbUs 
yürümedi. Polonya, diğer dört devlete 
nazaran çok büyük ve Avrupa mUvaze
neainde ehemmiyetli rol oynamıya nam
zet bir devlet olduğundan Fransanm 
ittüakma girdi. 

Pinlindiya da tedricen lskandinaıv -
ya grupunu te§kil eden devletlere 
meylettiğinden üç küçük devlet yalnız 
kaldılar. Bu devletler arasında bir an
tant tegkili de kolay bir ig olmadı. Sov
yetlerle mü§terek hudutları olan Eston. 
ya ve Letonyao, büyük komşulanndan 

korktukları için Polonyaya meylettiler. 
Litvanya ile Polonya arasındaki Vil

no ihtilafı dclavısiyle bu küçük devlet 
de Sovyet Rusyaya meyletti. Bu sıra
larda Baltık mıntrutası, harpten evvel, 
Çarlık Rusyası ile Avusturya im para -
torluğu arasında nüfuz mücadelesine 
sahne olan Balkanlara benzemekte ;di 

Almanyada Hitlerin iktıdara geçmesi 
Uzerine enternasyonal münasebetlerin 
girdiği yeni istihale karşısında Baltık 
memleketleri, Bc:ılkan Antantını örnek 
alarak, 1934 eylfil muahedesini imza. 
lamı§lardır. 

Dokuz maddclden ibaret olan bu mu. 
ahede ile üç devlet, harici meselelerde 
biribiriyle isti§are ederek elbirliği yap
mayı tc<ıhhüt etmektedir. Hariciye ve
killeri seneoe iki defa içtima etmekte 

ve üç devleti aHikooar eden meseleler bu 
içtimalarda görüştı1mktedir. Reva! iç. 
timar, 1934 aenesindenberi yapılan iç
timaların yedincisi idi. Sekizincfıi de 
1938 ilkkinununda Kavaista toplana -
caktır. 

Baltık Antantı akdedileli, dört sene 
olmakla beraber, Uç devlet arastmla da
ha ııkı bir işbirliği yapılmasına engel 
olan vaziyet, Polonya ile Litvanya ara
sında yirmi seneye yakın bir zamandan. 
beri devam eden Vilno ihtilUı idi. Ma
lumdur ki bu ihtilaf yüzünden iki dev
let nrasmd<:ıki siyasi münasebetler kesil. 
miştf ve her an harp tehlikesi mevcut
tu 

rotonya, nihayet, bir kaç ıy evvel 
Lftvanyaya tevdi ettiği bir ültimatom 
ile bu meseleyi halletmiş görUnUycr. 

Bu Vilno ihtılafiyle beraber Baltık 

memleketleri üzerinde asılı duran bir 
kabuıı rla ortadan kalkmış oluyor. Bina
enaleyh bundan sonra üç küçük 
Baltık devleti arasında daha sıkı bir 
tesanUd kurulması beklenir. Esasen 
kollektif banş sisteminin yıkılması da 
böyle daha sıkı bir tesanüdün kurul· 
masmı istilzam etmektedir. 
Kçilk devletler arasında her anla§ma 
sulh için bir kazanç telakki edilmek li. 
znndır. 

Avrupada başlıca dört küçük devlet 
Jer grupu vardır: İskandinavya, Bal
kanlar, Orta Avrupa ve Baltık gruptan. 

ut · ·den dev-

Nazi Birliğinin 
çeyrek milyon 
azası var 

"Deyli Herald,, gazetesi, Amerikada
ki son Alman casusluk meselesi müna. 
sebetile, Birleşık devletlcı deki nazi teş.. 
kiUitı hakkında bır yazı ne:..rctmiştir. 
Yazıda, Amerikadaki nazi teşkılatının 

ralruz yabano bir Alman teşekkülü ol. 
madığı, resmen Alman • Amerikan cemi. 
yeti ismin itaşıdığı, bu teşekküle dahil 
250 bin azanın Almanyadaki gibi muha. 
faıa ve hücum kıtalanna mensup olduk. 
lan ve Almanya taraf mdan idare edil· 
dikleri işaret olunduktan sonra teşekkü. 
lün tarihçesi çiziliyor. 
Cemıyet 1923 de "Tayfonya cemiyeti., 

ismi ile, ve Almanyadan yeni gelmiş 20 
yaşında genç bir matbaacı olan Firtz Gis r 
sibl tarafından tesis edilmiştir. O zaman } 
cemiyet yalnız Yahudi, katolik ve zenci 
aleyhtarlığı temayülü gösteriyordu. Ve ı 
"Ku Kleks Klan,, cemiyeti ile bu cihet. 
ten bir benzerliği vardı. Hitler iktidar 
mevkiine geldiği sırada Amerikadaki 
Taytonya cemiyetinin 500 azası bulunu.. 
yordu. O .zaman cemiyet ismini "Yeni 
Almanya dostlan,,na çevirerek tamamile 
nazi prensiplerini kabul etti. 

Bundan sonra teşekkülün azası artını~. 
sermayesi çoğalmıştır. Cemiyet her ta
rafta §Ubeler ve kamplar a~ıştır. 1936 
da da azası 125 bine ~lkmııt bulunuyor. 
du. 

Ayni sene ~killiln ba~ F.irtz Kun 
geçmiş ve cemiyete Alman • Amerikan 1 

birliği ismini vererek kendisini ücretli 
bir şef haline getirmiştir. 

Bundan sonra bir Alman • Amerikan 
sana}i ve ticaret birliği tesis edilmiştir. 
Bu birliğin gayesi Amerikada Alman 
rnallanru propaganda yapmak 'e diğer 
mallara kar§ı boykot ilan etmekti. Al
man • Amerıkan birliği azalan yalnıt 
Alman mallan almaya teşvik ediliyordu. 

Bu sanayi ve ticaret birlığine dahil 
olan Alman müesseselerinin cemiyete \'er 
dikleri bir aidat vardı. Buna mukabil ce. 
miyet onların mallanna propaganda te.. 
min eder. Cemiyetin bu geliri ve Alman
Amerikan birliğinin 250 bil azasının ver 
dikleri aidat senede milyonlarca dolan 
bulmaktadır. Bu para, söylediklerine gö. 
re, nazi p3rtisinin Berlindeki merkez ser 
mayesinin kabannasma büyük yardım 
etmektedir. 

Amerikadaki Nazi IMlerl Frltz Kuhn bir nuttık verirken ..• , 

rindeki §Ubeler bunların idaresine bağ. 
hdır. 

Amerikadaki nazi faaliyeti hakkında 

Almanyaya her ay mufassal raporlar 
gönderilir. Hitlere malOmat \ermek üze
re bizzat Fritz Kulın da bir kere Berline 1 
gitmiştir. ~ 

Amerika Birleşik devletlerinin her ta. 
rafındaki kamplarda, birlik azalan ''kaz 
ayağı,, denilen usulle yürürler ve askeri 
talimler yaparlar, propaganda nutukla
rı dinlerler, propaganda filmleri seyre. 
derler, propaganda gazeteleri okurlar. 

Kamplardaki azalar üniforma giyerler. 
Sade cemiyet aza~ı olanlar ve üniforma. 
sı siyah pantalon, beyaz gömlektir. Hü 
cum ve muhafaza kıtaları azalarının 

elbic:esi de, Almanyadakiler gibi, hfil<i 
üniformadır. 

Kamp haricinde de nazi propaganda~ı 
devam eder. Azalar her ay yapılan top
lantılara gelmek mecburiyetindedir. Bu 
toplantılardan maada her zaman sık sık 
içtimalar yapılır, bunlar da kitap, gaze. 
te okunur, nutuk ve konferans verilir. 
Her altı haftada bir büyük bir eğlenceli 
toplantı tertip edilir. 

Cemiyetin haftalık bir gazetesi vardır 
ve hu, cemiyet azalan tarafından tertip 
ve tabolunur. 

Alman - Amerikan birliğinin gayesini 
Fritz Kuhn kendisi §U şekilde anlatmak. 
tadır: 

"Gayemiz ydlru~ blrlri\k merilCa dev. 
!etlerinin menfaatidir .. Biz. bir Amerika
lının vazifesini yapıyorw. Marksist um 
delerle mücadele ediyoruz .. Gençlere Al
man dilini 'e fikirlerini öğretiyoruz .. ,, 

B:n:ci!er baş tacı ! 

1927 de Almanyadan gelmiş olan eski 
makinelitüfek ticari ve sınat kimya mü. 
tehassısı Fritz Kuhn bugün Amerikan 
tabiiyetinde bulunmaktadır. Ve Ameri· 
kadaki yahudilı!rin Führeri mevkiinde • 
dir. Nevyorkun Alman mahalles1 olan 
Yorkvildeki merkezinde, gamalı haçlarla 
süslenmiş odflsında, bir yanında hücum 
kıtası §efİ, diğer yanında vezne kontrolu 
olduğu halde oturur. Ara sıra kendisini 
gönniye gelen artleri kabul eder, onlann 
dertlerini dinler, tavsiyede bulunur. Fritz 
&uhn'un idatesi altında fiç mıntaka d.. 
mıri vardır ve A.'llerikanm 78 bilyilk şeh 

Şapkalara çiçek yerine küçük tanare ve at modelleri koymak moda haline gel. 
mi~lır. Bılhassa at yarışlarına giderlerken kadınlar §apkalarma, atlarile beraber, 
cokeylcrin küçük heykellerini takıyorlar. lngilterede, meşhur cokeylcrin bu şekilde 
modelleri yapılmıştır, her kadın tercih et tiği biniciyi başında taşnnaktadrr .. 

letler arasında çok sıkı bir tesanUd var
dır. 

O kttdar ki burada hiç bir bilyük dev. 
letin nüfuz iddiası yoktur. Balkan mem
leketleri arasında da böyle feyizli bir 
tesanüdün kurulduğu artık iddia cdile
bılir. Geride bir Baltık bir de Orta Av
rupa grupları kalıyor ki, birinci zümre. 
nin bu bayırlı yolda hayli ilerlediğini 
bize Riga içtimaı anlatınıı oluyor. Or· 
ta Avrupaya gelince; bura::ıı büyük 
harpten evvel bir ihtiras kaynağı olan 
BaJk:ınlan andırmaktadır. ~alkanlar • 
dan Orta Avrupaya nakledilen "Barut 
f rçısı,, run bu defa da dilnyayı ayni fe· 
!&kete &ürüklemcsinden ne kadar kor. 
kulsa yerindedir. 

A. Ş. ESMER 

Orijinal bir müsabaka 
Asılı olan bir mey. 
vayı el değdirme ? 
den, yalnız ağızla, rra-. .. 
ısıra ısıra yemek 
çok eğlenceli bir 
mUsab3kadrr.. En K<r.r.~"!:.jf 
çabuk kim }iyip bi 
tirirse birinci olur .. 
Fakat lngilterede 
tütün işçisi kızlar 

arasında yapılan 

bir müsabakada, 
meyvayı yemek i . 
çin koşa koşa gel
mek ve bir iki sani. 
yede bir lokma ı 
ısırdıktan sonra 
tekrar koşmak ,.art olarak ileri sOrOl mii... ir. l3u mlisabakada pek az kişi bir 
lokma meyva yemeğe mu,affak olmuştur. 
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CUMHURiYET 

Çargrad propağandası 
pEY.'1A!/ SAFA yazıyor: 

"Ziyaeddin Fahrinin çıkardıAı "lş,. adlı 
felsefe ve lctlmalyot mecmuasının son 
nüshasında "llızde lurizmc d:ıir,, başlıklı 
ve Ahmet Halil imzalı bir makale var. 
Bunların lstanbulu nasıl benimsediklerini 
ve yaptıktan turizm propagandasında bize 
ait bir şehrin dünyadaki şöhretini nasıl 
istismar ettiklerini anlamak için, o maka. 
lenin fU satırlannı okuyalım: 

"Varna turizm propagandasında teşkl. 
Utı, lstanbulu ve Botaziçlni mükemmel 
bir istismar ,·asılası olarak kuUanmakta. 
dır. Şöyle ki, ta merkezi ve sarbl A vnı. 
pa memleketlerinde kolları olan bu pro:ı. 
sanda teşkildtı, turistleri Varna:ra dt>~il, 
lstaolmla davet etmektedir: Propaganda. 
ya söre İstanbul, Varnanın adeta bir ma. 
hallcsidir; yedi, se.klz saatlik bir \'apur 
sczinlisile dört giln içinde Jsıanbula gidi. 
lir. Bu arada, tsıanbulda kalmak zorluk. 
!arının önüne "vapurda kalmak, yemek 
içmek,, şartlle scclrllcce~U de turistlere 
müjdelenmektedir. Gerçekten her yıl 
on binlerce turist, Bulgaristanda tediye e. 
dilen kilçilk bir masrarıa lstanbulu gör. 
mektedlr. 

"Bu son nokta, Romanya turizmi aleyhi 
ne neticeler vermekte seclkmemişllr. Fa
kat bu neticeler ayni zamanda Tilrki)·e 
turizminin de aleyhinedir: Zira lstanbulu 
göstermek vadile yapılan propagandalar. 
dan Bulgaristan turizminin elde ettiği kn. 
zanç pek büyüktür. lstanbulda birkaç gün 
kalan ve ekserisi Bulgaristanın "Car Fer. 
dlnant,, vapurlle gelen seyyah kafileleri, 
gündelik yemeklerini bile malzemesi BuJ. 
garlstandan alınmış ve bedell Bulgaristan 
da ~denmiş vapur mutfaAından yemekte. 
dlrlerl HatıA satın aldıkları kartpostallar 
bile Vamada teksir ed!Iruiş lstanbul kart_ 
!arıdır. Bunlar turistlere "Çarsrad man. 
zaraları,, diye satılıyor.,, 

Bu satırları okuyup da, f stanbulu ya. 
bancılera "Car 3ehrl., olarak tanıtmnıta 
ve benfmsemeAe cOret edecek kadar 
istismar eden Bulgar turizminin sahtckAr. 
lıl)ına ve bu propaganda)'& karşı hem ha. 
kikat, hem de mllll menfaat namına hiç 
birşey yapmıyan Türk turizminin müsama 
hnkdrlıAına şaşıp kalmamak lmkiinı yok_ 
ur. Argo söyllyeyJm de kafalarımıza 

dank d~~ln: B1z l.ıu i§te lam ena ·i ,·az!. 
yellnCJeyfzl Peyµlrl ağzından alınan kar. 
,ganın :sıınığı btıe mzlmk1nden Claba az 
tuhaftır: Yanıbaştmızdakl komşulanınızın 

turizm ncentalnrı lsıanbulu kendi şehırleri 
gibi i!An ediyorlar, hatıA adını bile dclliş_ 
tirerek "Çargrad., yapıyorlar, bunu kart. 
postal gibi alent vesikalara basmaktan 
çekinmiyorlar, İstanbula selmt'k lstlycn 
turfslleri avlıyorlar, onlan yalnız lılr ''D· 
purun penceresinclen şehrimizin manıızra. 
sını teyemmüm ettirerek kendi toprakları 

1 na çekiyorlar. lstanbrıl sularında onlara 
kendi yemeklerini yediri)·orlar, böylece 
şehrimizi turistten mahrum ediyor, kendi 
memleketlerini se)'a) hlıırJ:ı dolup 1aşırı. 

yorlar ve biz buna knrşı hiçbir şey ) apmı. 
yoruzl 

TAN 

Bolluktan şikayet eden 
memleket 

M. ZEKER/l'A SERTEL yazıuor: 

"Amerika bu sene, gene bolluktan ~ikA· 
yet edi)·or. 

Bu yıl, hükQmetln zerlyatı azallnıak 1. 
cin aldığı bütün tedbirlere rağmen, bul
ılay mahsuııı tahminin çok üstünde imiŞ· 

Pamuk mahsulil bOlüo dünya ihtiyaçla.. 
rınn cevap verecek raddeyi bulmuş. I 

Türün, pirinç mahsulil ve yün, b r 
buhrana sebeb olacak kadar mlihlmmfş. 
Şimdi, Amerikayı bir düşünce aıınıŞ· 

Bu fazla mahsulü ne yapsınlar. 
920.932 dünyn buhranını hntırlarsınıZ· 

Bu buhran da böyle bir bolluktan çıkın:Ş· 
tı. Knnadnda buldnyları denize dökm0J; 
}cr, firezllyada kahveleri trenlerde kÖnl 
yerine kullunmışlnrdı. f 

Bolluktan şil:liyet eclillr mi '1 Maalesc 
bu '-'irmlnei asır medeniyetinin bir mu,., • bU 
nmmasıdır. Bütıın dünya ckonomlstlcrı 
muammayı hal fle meşguldürler. 

---------------------------~-----
Habeşistanda 

ltalgan zayia~~ 
. . . R uhobırıtı-

Taymıs gazell$ının oma m 
den: da ı .. 
Mayıs ayı zarfında Habeşistan. cJeO 

talya ordu, milis ve polis kuwetı~n ek· 
altmış dört zayiat verildiği bildırı~ ere 
tedir. Bunlardan 6 sı zabit olma1' uı ôl· 
17 si ''keşif veya harek~t esnasınd~~· de 
mü~tür. Altısı zabit olarak .. 47 ~:dif· 
kaza veya difer sebeblerle otmuş dS. 

. zarfın 
İşçi ktıalannda da, aynı a~ arıoıfl 

2 zayiat kaydedilmiştir. İKı kıta\edit• 
mevcudu 55000 olarak bildirilmek 



• 
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Sesli' mektup 
• 

S ÖYLEND1Gt!\'E göre Fele-
menk'te halk için yeni ve çok 

bUyük bir kolaylık icat edilmiş: po.s
tahanelere, hani bir zaman Beyoğlu'
nun bir sinemasında olduğu gibi, bir 
plak makinesi konmuş, yazı yazmak
tan sıkılanlar gidip bu makine önlin
de üç lx>§ dakika söz söylüyorlarmış; 
bittabi bir de adres veriliyor; plak 
ertesi gün yerine ula§ıyor, bir gramo· 
fona konup dinleniyor. Felemenk pos
taları, bir takını anlaşmalar neticesi 
bunun mektuptan pek pahalı olmama· 
sının da kolayını bulmuş. 
Keşke bu usul dünyanın her tara

fına yayılsa! Düşün Un bir kere, ne 
rahat şeyi Artık bir kelimeyi okuya
mamak yok. Ben, en yakın dostları· 
mın yazılarına bile pek alışamadım, 
her mektubu bin wrlukla sökerim ve 
her seferinde de: "İnsanın böyle yaz· 
ması için son derece kendini beğen
miş olması lazımdır: kendisi dUzıgün 
yazmak sıkıntısına bile katlanmıya
cak, mektup gönderdiği adamı rahat
sız edecek!,. diye söylenirim. Elbette 
benim mektuplarımda da okunması 
wr olan satırlar hiç olmazsa kelime
ler vardır, onların şerefine ben de gı· 
yabi bir hayli zılgıt yerim. 

Diin Alnımı liscsı ve Ticaret meT:tc'b inde diploma tevzii ve nıc1:tcbin 70 inci yı1d-01tiimföıii kutlulama 11ıemsimi t a- pılmıştır. 
Mar~imde mektep müdürü ile Doyça Bank mii.diirfi birer nutuk söyle11ıi§lerdır. Talebelere diplcmaları vcr ildikieıı sonra mektebin k üçük talebeleri kcma 

u ı·o piyaııo refak"atindc §crkıl.ar söyle mi§lcrdir. 

Yalnız okumak wrluğu mu? Ya 
mektubu yazmak zorluğu!... Bazı 
kimseler vardır, şu Arapkir mektubu 
denen cinsten dört sayfalık, beş say
falık mektuplar yazıverirler, doğrusu
nu isterseniz onları kıskanırım. Ben, 

birçok ter döktükten sonra mektubıı baş 
lıyabilsem bile ilçUncii, dördüncü cüm
leden sonra söyliyecek tek söz dahi 
bulamam. Ne söyliyeyim? Ne yaza
ymı? Hatırıma hiç bir şey gelmez ki!. 
Bu yüzden ta küçük yaşımdanberi, 
ne kadar dost kaybetmişimdir!.. Bir 
arkadaşım veya ben, kısa, uzun bir 
zaman için ayrıldık mı o bana mek. 
tup yazsa bile, benim ona cevap \'er· 
meme imkan yoktur; neticesi de bit
tabi ya dargınlık, yahut birbirimizi 
unutmak olur. 

''1yi ama ya gramofon karşısında 
aa yu ı<- uı.rna. ~s o-

lursak! ... , diyeceksiniz; orası da doğ
ru; hatta yazıda okunmıyan kelime
ler gibi plakta da beklenen keli.me-
1cr olabilir. Orası da doğru... Fakat 
bana öyle geliyor ki iki çift lakırdı· 
hk bir plak, Uç satırlık mektuptan 
daha kıymetli olur. Çünkü ne de olsa 

l
0 si vardır, söyliyeceğinizin azlığını se 
sinizin samimiyeti ile affettirirsiniz, 
söylemek isteyip te bir tUrW ifadesi
ni bulamadığınız şeyleri sükutunuzla 
hissettirirsiniz. Çünkü plakta sükuta 
Yer vardır, halbuki mektupta, sessiz 
beyaz kağıt üzerinde siikut bulunabi
lir mi? ... 

Sonra plakta ayni sözü bir kaç de
fa tekrar edebilirsiniz, her seferinde 
sesiniz, cdanız sizi kurtarabilir· fakat 
bir mektupta ayni cUmleyi dart beş 
defa yazdınız mı, bir tuhaf olur. "Mek 

tup değil, karalama yazquş,, derler. 
Mektup yerine gramofon plağı ... 

lfadem ki bu usul dünyanın bir tara
fında tatbik edilmeğe başlamış, ya-

~aş yavaş, ha~t.a çabucak, öteki mem
k~~:.u.~re ~e. sırayet eder. İyiliklerini, 
otuluklerını yakmdan görünce anla

rız. Wmbilir? belki bir gün de insan
l~r birbirlerine, mektup yerine sesli 
sın<?ına şeridi gönderirler ... 

Nurullah AT AÇ 

$ IE IHI ii I~ 1() IE VIE IMllE IMllL IE /~ IE ır T IE ............................... 

Kabotaj bayramı 
Denizciler 1 temmuz bayraniı 

için şimdiden hazırhğa 

Harf i nkı labının 
yıl dönümü 

Yeni harflerle bası ı- ı 
mış eserlerin 

Jlstesl çıkarılıyor 

Ahı;ıı;He'tt ~asDm® 
<dlaDır ~ oyme~un 

bDır vesDkaı 
Ahmet Rasimi yakından tanımış olan 

rahmetli babam Ekrem Reşat, son gun. 
)erinde, bu büyük Türk muharririnin 
hayatı hakkında bildiklerini yazmak is.. 
tediğini söylerdi. Altında adı yazılı ol
madığı için kaydedemiyeceğim, bab3. 
mm bu arzusunu işiten ve Ahmet Rasimi 
iyi tanıyanlardan olduğu anla_şılan meç. 
hOI ve ltltufkar bir ıat babama Ahmet 
Rasime dair bir mektup göndenni~. Şa. 
yanı dikkat bir vesh·a telakki ettiğim 
bu altı sayfalık mektubun bazı parçala
rını bugün Haberde aynen ne~rediyo. 
rum.: 

başladılar 
Ankara, 15 (A.A.) - Kültür ba

kanlığından bildirilmektedir. 
Bu sene, 1 Temmuzda kabotaj bay

ramının her senekinden daha mükem 
mel olması için hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Deniz ticaret müdürlüğü kabotaj 
bayramı münasebetilc yapılacak te
zahürat ve deniz şenlikleri için mufas
sal bir program hazırlamıştır. 

Bu program üzerinde alakadar de
niz teşekküllerinin de fikirleri alın
maktadır. 

De.niz şenliklerine Denizbank bütün 
müesseselerile iştirak edecektir. Bay
ram karada ve denizde olmak üzere 
iki t ürli.l kutl utanacaktır. 

l Temmuz günü bütün deniz teşek
külleri, memur ve müstahdemleri yek 

Galata 
rıhtımında 
Yeni vinçler ve 

tesisat yapılacak 
Galata rıhtımının ıslah ve takviye

si için evvelce liman i~letme idaresi 
tarafından tatbikine girişilmiş olan 
programın birinci kısmı tamamlan
mı~tır. 

Bu kısma dahil olan rıhtımın tak
viyesi için Kadıköy iskelesi ile rıhtı
mın Karaköy kısmı arasındaki deni
ze on beş bin metre mikabından faz· 
la taş dökülmüş, rıhtım kaldırımları 
ve duvarları yapılmıştır. 

Şimdi rıhtımın teçhizi iısine girişi
lecektir. Bunun için son sistem bir 
kaç vinç satın alınacaktır. Elektrik
le işleyecek olan bu vinçler sayesinde 

vapurlara eşya vermek ve vapur an
barlarını bo;ıaltmak işi süratle görül· 
müş olacaktır. 

nasak kıyafetlerile Tophanede topla
nacaklardır. Buradan muntazam bir 
alay halinde ve mızıka ile birlikte Tak 
sime gidilerek Cumhuriyet abidesine 
çelenk konulacaktır. 

Cumhuriyet abidesinde denizcileri 
miz kabotaj istiklalimizin ehemmiye
tini ve 1 Temmuz ba~Tamının husu
siyetlerini tebarüz ettiren nutuklar 
söyliyeceklcrdir. 

Bu merasimi gece denizde yapıla
cak büyUk ve muntazam bir fener a
layı takip edecektir. O gece limanda
ki \'e boğnzdaki bütün vapurlar ve §C 

hirdcki bütiin deniz müesseseleri do
nan:ıcaktır. 

Fener alayına iştirak edecek vapur
lar o ak§:ım köprüden bir kafile ha
linde hareket ederek BQğaziçinde bir 

tur yapacaklar ve Dolmabaliçe önün
de tevakkuf ederek tezahürat yapa
caklardır. 

Harf inkilabınuzm onu11.:u yıl dönü
mü dolayısile memlekette bugüne ka-

dar türk harflerile yapı1nuş her türlü 
neşriyatı ihtiva etmek üzre bir bibliyog 
rafya çıkarılması mukarrerdir. 

Bunun katiyetle noksansız olmasını 
temin maksadile bjtün müellif ve 

naşirlerin lstanbul'da bulunan basma 
yazı ve resimleri derleme direktörlüğü, 

ne ister şahsan müracaat ederek hazır
lanan fişleri gözden geçirmek ister yazı 
ile malumat alıp vermek :suretile memİc
ketimiz irfanının bu bilançosunun nok

sansız sıkmasını temin etmeleri rica o • 
lunur. 

''Rasim evvela içkiye, sonra aska ve 
bunlarla beraber de şiir ve musiki) c 
meclQp olmuştur. Musikideki dereoei 
vükuf una meşhur üstadlardan kemani 
Tatyos ile kemençeci Vasil hay. 
ret ederler. Rasim de bunların 
sanatlarına aşıktı. Bu iki üstadın gerek 
sanatlarindeki gerek ruhlarındaki ve fe. 

zaili ahlftkirelerindeki incelikleri Rasi
min pek çok takdir ve muhabbetini cel. 
betmişti. Gam ve gussasmı dağıtmak jçin 

B a Ik an 8 0 t 8 0 tı bunların samimiyetıerinden, sanatterın. 
• 

1 
den kuvvet alırdı . .Bazı bestelerini bun. Tur 1 z m kum ite si lar tanzim ve tertip ederlerdLRasiın mu-

Fener alayına iştirak edecek va- sikiye pratik olarak son derece mübteHl 
purlara halk bedava binecektir. Yakında şehri mlzde ve tamamile vakıf idi.Fakat hiçbir mu. 

,,.. lçtlmalarına başlıyor siki_ aletini istimal etmes~ni bilmezdi. 
.l opr ak mahsul- 1937 senes· m . Ses.ı boğuk \'e kısık ve pestı. Gam ve gus 

• • • • • 
1 ~d~ Atmada ve sa ıle pek coşgun zamanlarnda veya ye. 

/erı O "'ısi aynı senerun sonteşrınınde Belgr~tta ni bestelediği sarkılan geçtiği zamanlar-
') ' toplanmış olan Balkan antantı daımi da sesinde içinden gelme gayriihtiyart 

turizm komitesinin verdiği karar mu- bir titreklik bir hüzün vardı. Söylediği 
cibince komitenin bu devre içtimaı herhangi bir şarkı isterse en şuh ve şak
şehrimizde yapılacaktır. Bu toplantı- rak,, oynak ve göbek attırıcı köçek hava 
nın nisan ayı zarfında ve Balkan ile- sı olsa bile Rasimin ağzından mahzun 
tısat ve matbuat konseylerinin şehri· ve muhrik çıkardı. Zaten sesi ancak ka
mizde toplanması esnasında yapılma- palı bir oda içindekiler tarafından duyu
sı mukarrerken içtima sonradan geri labilir, odanın haricine bir inilti gibi sı
kalmıştı. zardı. Rasimin güftesini bestesini en iyi 

Ccnevrcde toplanan, Milletler Ce
miyeti fatişari afyon komitesi top
lantılarında bulunan uyuşturucu mad
deler inhisarı müdürü Hamza Osman 
Erknn bu hafta sonunda şehrimir.e 
gelecektir. Hamza Osman Erkan, şeb 
rimizde durmıyarak Ankaraya gid&o 
cek ve yeni kurulacak toprak mahsul· 
leri Ofisi umum müdürlüğüne tayin 
edileceği için o zamana kadar kanwü 
tekemmUI edecek olan yei Ofisin teş. 
kilatını h:lzırlıyacaktır. 

Yeni toprak mahsulleri Ofisi bu 
sene ilk defa olarak afyon ve buğday 
istihsalatrnı, istandardmı ve satışını 
kontrol altına alacak ve piyasada na.. 

Yakında yapılacak olan bu toplan- zaptetmiş, onun musikideki zevk ve 
tının başlıca müzakere mevzuu grup temayülatı ruhiyesini en derin noktaları 
halindeki turist hareketlerinin teşvik ru kayıt ve zaptetmiş bir kemençeci So
ve teshili için turist trenleri ve va- tiri efendi bir de Posta ve Telgrafhane 

purları tanzimi ve turizm işlerinin 
göstermekte olduğu ehemmiyet ve hu 
susiyet dolayısile bu meselelerin Bal
kanlar arasında bir turizm itil8.fı şek
linde tanzimi hakkında Belgrat içti
maında verilmiş olan karar teşikl e
decektir. Atina dahil bütün memleket 
ler şimdiye kadar bu !hususta hazır· 
lanmış bulunmaktadır. 

Un ti har.ı sualleri 

Diğer taraftan Galata rıhtımının 
şimdiki yolcu salonuna kadar olan 
kısmının müstakbel vaziyete ait plan
lar şehir mimarı Prost'a gösterilmiş 
,.e onun da fikri alınmıştır. Mimar 
Prost Galata rıhtımında Denizbank 
İstanbul tmbesi binasının bulunduğu 
kısma kadar olan demir parmaklığın 
tamamen kaldırılması muvafık olaca
ğı mütaleasında bulunmuştur. 

Binaenaleylı yakında bu parmaklık 
tamamen kaldırılacak, rıhtım ile as
falt cadde birleştirilecektir. Yalnız, 
arabalarm rıhtıma geçmemeleri için 
iki yer arasında bir yaya kaldırım! 
bırakılacaktır. 

zım rol oynamağa başlıyacaktır. Ofi· 
sin teşkilatı içine giren şimdiki uyuş. 
lurucu maddeler inhisarı esasen af
yon ü~rinde çalışmakta ve bu işi tan 
zim etmiş bulunmakta olduğundan 
Ofis bılhassa buğday kısmma ehem
miyet verecek, buğdaylarımızın fiyat 
sükutuna mani olacak hususlara, stok 
lar tertibine \•e silolar vücuda getiril
mesine ehemmiyet vererek bunları 
temin edecek tedbirler alacaktır. 

Diğer taraftan Balkan antantı 
memleketlerinin turist celbi bakımın
dan, müşterek maksatlar gözöününde 
tutularak ve mühim merkezlerdeki 
turist cereyanlarını Balkanlara çek
mek üzere mUşterek bir propaganda 
filmi hazırlamaları için yapmakta ol
dukları etüdde bu toplantıda karar 

nin es.1<i nazırlarından birinin mahdumu 
ve gene ora memurlarından Beylerbeyili 
tanburi ve udi Canda haysiyet Fuat bey 
ile gene mezkQr daire memurlarından 

refiki Velalı Abalı Ziya bey vardır. Bun 
]ardan Sotiri efendi daha çocukken üstat 
Vasilin nazarı dikkatini celbetmiş, bun. 
da müstakbcl bir sanat tekfunülü istida. 
dı göımilş ve Rasime prazante etmişti. 
Rasim de Sotirinin ahlakındaki ve san~ 
tindeki terbiye ve inceliği anlamıştı. Bu-

nu koltuk değneği gibi fırsat ve vakit 
buldukça birlikte taşır hem kendi kur. 
dunu döker hem bestelerini beraber ge. 
çer ve onun da sanatinde tekamülüne 
gayret ederdi. Fuat bey Rasimin gene 
çok sevdiği Ramiz paşazade Arnavutkô)' 
ıa tanburi fistad Ali beyin telamizinden. 
di. Bunun okuyuş tarzları ve sesının 
titrekliği ve ahengi Rasiminkine benzer. 
Vefalı Ziyabey Fuat beyin cildi sanisi 
ve çok yüksek değerli amatör bir hanen
dedir. 

meselesi 
~esul görUlenlerln 

'11tzıreıerl değlştlrlldl 
~ ?d'aa.rif Vekaleti talim ve terbiye 
tasından Ali Haydar İstanbul kız 
~uaıum mektebi ruhiyat mualllm
~:ne tayin edilmiştir. 
~ ll'ltfhan suallerinin duyulmasına 
t bı ep olanlardan Maarif VekAletf 
a ılll ' f.l ve terbiye dairesi memurların· 1 
aıı ı·u 

tı 1 snu VekAlet emrine alınmış, 
eşrıya\ şubesinden Necdet de Df. 
a.rbak1r(.1l bir Yazlfeyc nakledil

l'lılşttr. 

ir ©ifil '\l:C ını a lliliHCa. 
ın o ırn hednyesn raptedilecektir. 

Bunlar R. min musiki konserlerir.: .3 

ve hayatı dm işanesinde kendisinden aY, 
nlmaz birer peykleridir. Rasimin gençli~ 
ğini hatırbyanlar bir defa daha gözleri~ 
nin önlerine getirsinler. Zekayı tarif ve 
tasvir etmek için Rasim.in gençlik büstü 

(LUtfen say/ ayı çcviriııiz) 
Reşat Ekrem KOÇUı 
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tÇERDE: 
• Dnizyoları kadrosunda esıısh değişik. 

Jikler yapılması beklenme' tedlr. Bunun 
için idarenin kadrosu henüz veklılete sön
derilmemlştir. 

• Manyasın 80.000 lira sarfile ~·apılncak 
kurtuluş Abidesi için bir müsabaka acıL 
mış Ye müsabakaya girecek heykeltraşlar. 
dnn Alman s:ıııntk6r1 Garbe dün şehrimize 
selmlşlir. 

• Azlıl: \'e yabancı ilk olmllnrının hepsi 
nln altı sınıflı olmasına kıırar verilmiştir. 
Bu suretle, tilrkçc tedrisatın inkişafı temin 
edllmlş olacaktır. Bu sene tedrısntını türk 
çe yapan okulların da verimi tetkik edile. 
cektlr. 

• Ortaokul öğretmenliği için açılan im. 
tihanlarn dün başlanmıştır. lmtihnnn 37 
ilkokul öğretmeni girmiştir. 

• Akşam kız sonat okularının gördüğil 

rağbet üzerine, yenilerinin nçılmasınn ka. 
rar verllmiştir. Bu arada Doğaziçinde ve 
Bakırköy tnraflarında birer mektep açıla. 
caktır. 

• Odun ,.e kömilr fiyatlarının, yeni or. 
mnn kanunu ile, bu sene ucuzlıyacağı tnh 
min edilmektedir. Civar kaza ve vilı1yct
lcrden odun ve kömür gelmlye başlamış. 
tır. Fiyatlar yakında düşecektir • 

• Sirkelihayrlyenin yaz tarifesi ayın 
24 ünde tatbık edilecektir. Akayın yaz ta.. 
rHcsl de temmuzdan evvel tatblka başla
nacaktır. 

• Üniversitede yabancı dil kursları 20 
haziranda ba~lıyacak ye e:rHil ortasına ka.. 
dar devam edecektir. Kurslara hariçten 
müracaat edenler de alınabilecektir. 

• Edebiyat Cakfiltesinden 30 talebe ile 
iki pro!csör 18 haziranda Edirneye bir 
seyahat yapacaklardır. Onlversitelllcr E. 
öirn,.de umumi müfettiş Kı1zım Dirlk tara. 
fından misafir cdilcccklcrdlr. 

• Kazaların önüne geçmek için polis 
müdürJ~il, belediye niz:ımnnmcsile konul 
muş scyriscfer koirlclcrinin sıkı bir sureL 
te tatbikine karar 'ennlştlr. Bu arada, y:ı. 
ya l.:aldırımınclan sitmiycnlerdcn ecza 
alınacaktır. 

• Margarin yağı hnkknıdaki belediye ta. 
rafından çıknrıl:ın talimatname lıazı )a. 
hancı flrmalan da alAkadar etmiştir. Bu 
hususta ticaret odasından malCımat isten. 
mlştir. 

• K:ısap dükkAnların<fa ynpılnn sıkı bir 
teftişte bazılarının etiket kullanmadıklan, 
damg:ısız pnrçn eller s:ıttıklan veya milş. 
lcrfden Cazla pnra aldıkları gl>rOlmQş ve 
ceza verilmiştir. 

• İktisat vektıleli tilriım şubesi memle. 
ket dahilini!e bir haftalık bir seyahat tel'. 
tip etmiştir. Seyahatin mıntaknsı yakında 
tayin edilecektir. 

• Türk • Jran hudut l:omlsyonu ayın 
24 Onde Trabzonda topl:ınacnktır. Komls.. 
yona emniyet umum müdür muavini tz. 
zettin rl)·aset edecektir. 

ne güzel bir nfimune olur. Hele gözlerinin 
o tatlı bakışı, ve o bakıştaki sempatik ve 
eerin bir helfivet ... 

Her bal!ışında bir neşe bılldum 
Ben gözlerinin esiri oldum 
Şarkısı acaba Rasim.in gözleri için mi 

söylerunişti. 

Rasim.in "Ciğerin Dede,. nam müstea. 
nnı verdiği ilk sürekli maşukai canının 
akrabası mensubir.inden b

0

r "R,, vardı. 
Daima onu gördülq;e bu §3rkıyı okutur 
ve defalarca tekrarlatırdı. Rasimin bir 
vakitler ağlama devirleri de vardı. O za. 
manlanna bu 'R,. mülftki oldukça: 

Btm bı2yi vefa bckleriken şQhi stcmden 
Aldım boyımmn ölçı"isiitıü ol servüse. 

menden .•. 
Şarkısını tekrarlatır, ağlardı. Bazı öy

le asabi anlan olurdu ki sırtüstü yatar 
elini ayağını tepine tepine ağlardı. Aşık 
Rasim böyle geçitler de geçirmişti. Rasi. 
min sözünün tesirini evvela gözlerinin 
bakısı ihzar ederdi. Sözleri ne uzun, mü. 
sclsel ve ne karışık değildi. Muhsini arar 
onunla nesesini tazeler, Borazan Tevfiği 
bilhassa Muhsine kar§! son zamanların~ 
da gösterdiği f edakarhğından dolayı da-

hi takdir eder ve bizlere de bunları tek. 
rarlardı. Tcvfiği daha sonralan yani 
bahriye borizenliğinden çıktıktan sonra 
Muhsin vasıtasile sevmiştir. 

Ahmet Rasimin: 
Çare bulan olmadı bıı ylireye 
Pek j'azık oldu dili biçôreye 
Mihneti lzicran giriyor 4raya . • 
Şarkısını Sultan Hamide jurnal etmiş.. 

lcr. Bir gün bizde oturuyorduk. Muhsin 
soluk soluğa bir eli kalın bastonunda bir 
eli fıtığında seke seke geldi: "Aman Ra. 
sim az daha güme gidiyormu~sunl Fakat 

bereket versin Ahmet Celaleddin pa~ya. 
Padişahı tatmin etmis jurnalı yırtmiş .. 
Meier sen o şarkın ile Ma . donya me. 
selesini kasclediyormuşsun.,, 

Reşat Ekrem KOÇU 

ffABER - 7\Ktanı ı>0atan 18 HAZiRAN - 1938 

Her akşam ·-----• 
TAKSiM Belediye BAHÇESiNDE 

• Sümerbank ipekli kumaş ve bilhassa 
kırnvat kumaşı üzerinde tetkikat yapmak 
üzere Avusturyndnn bir mütehassıs getirt.. 
mlşlir. 

• İsviçre mensucat fabrikalarından biri 
müessesesini Türkiyeye nakletmek için 
milrncaatte bulunmuştur. Teklif tetkik c. 
clilmekıcdlr. 

• Ankarada yapılmakta olan Türk-Amc 1 
rikan ticaret anlaşması miizakeresl muvak 1 
kalen kesilmiştir. Murahhaslar bazı mesc.. 
leler üzerinde Vaşlnglondan malOmat Is. 1 
tem işlerdir. 

1 
• Şehir ptıinı mucibince bazı tramva) 

hatlarının kaldırılması ve )'erlerine otobüs 
seferleri ihdası ltızımgeldiğl hakkındaki 
halıerler do!tru del:!ildJr. Yalnız, yeni tram 
vay hattı yapılmamasına karar verllmlştir. 

• Çikolata ve kakao sanayii bfrll!U mem
leketimizdeki bu ı;anayi erbabının da te. 
şekküle dahil olması için müracaatte bu. I 
lunmuştur. Ml1lellerarası bir teşekkül o. 
lan bu birliğe bugün 26 memlekd dahil. 
dlr. Müracaat fabrika sahipleri tarafındaı ı 
tetkik edilmektedir. 

1 
• Pazar günleri Bursnya gidenlerin çok. 

SAHRA YILDIZI 
BEDRiYE AHMET Ham·yet 

SAZ HEYETi 
/ 

BAGDAD RAKS KRAUCESI 
NAZHAT. 

KF .... \'IAN: NOBAR, CEVDET. 
KANUN: AHMET, lSMAIL 
KLARNET: ŞOKRO 

PIY ANO: ŞEFiK 
BANÇO: ABDI, ŞEVKET, 
KEMENÇE: SOTtRt DARBUK.(: H. TAHSiN luğu knrşısında, yeni ıelecek olan "Sus, 

Yapurunun da pazarl:ırı "Trak,, ile bera. 1 
her l\ludanyaya işlemesi kararlaştırılmış Okuyucular: AGYAZAR: CEUt:, MUSTAFA ÇACLAR. YAHYA:. 

tır. BAYANLAR: RADiFE, AYDA, DORDANE, SAADET. NAZMiYE. 
• Türkiye cumhuriyet merkez bankası 1 Telefon: 43776 

banknotlarında 15 haziran 1938 tarihlnc· l lll•ll•••••ammmm.ıllll!ill~m!2~3m!l!••ı• 1 t .. ~/ ( • - • : • \. • • • .... ~ ", •• , • • 

b~r~monellidörtmil~n ~kb~ ---------------------------·----------~. kırk dokuz bin on lira tedavüle çıkanl. ı --------
mış ve mukabfUnde eski harfli banknoL "• • 'I 
lordan ayni miktar tedavülden kaldırılmış 1 Van Universıtesi TARiHi TORKMUSlKISI 
tır. UNlSON ERKEK KOROSU 

oışARDA: Maarif Vekili tetkik Şef .. 
• FinlAndiya hariciye nazırı ınosti, h ti k 

Amcrlkaya hareket etmiştir. Hariciye na. seya a ne çı ıyor Mes'ut Cem·ıı 
zın, bundan ile asır evvel DeJAvcr hüklı. Şark vitayetlerinin kalkınması ve 
melinin teşkiUnde Finllındiyalı muhacir_ bu havalideki vatandaslarm medeni 
!erin oynndığı başlıca rol münasc.bctilc vaziyet ve ihtiyaçlıı.rmın tesbit ve te
yapıl:ıc:ık merasime iştirak cyllyecckUr. 

• Romanyada pek yakında menfaııti dev mini için hi.ikfımetin verdiği karar 
lele alt olmak üzere bir neşriyat monopohı mal\ımdur. 
ihdas eden bir knrnrnnıne ncşredlleccktir. Cumhuriyet hUkmetinin burayı bir 

•Amerika mümessiller meclisi, Rüzvel. mamure haline koymak ideali için ha
le parlamentonun 1939 kAnunusanisi içli. zırla.mı§ bulunduğu programın tatbl· 
ma devresi açılıncaya kadnr işsizler için katı ilerlemektedir. 
3 milyar 753 milyon dolar snrfetınek me. Bu arada, Vanda. kurulacak olan 
zuniyetini veren bir kanunu tasvip et. 

1 Üniversite inşaatı önümüzdeki aylar m şllr. 

• Vcncdike kadar zevcesine refakat ~t içinde başlamı~ bulunacaktır. 
mek ütere dUn akş:ım Belgraddnn aynlmı~ Mevsuk bir yerden öğrendiğimire 
olaıı Yugoslav hnşvckllf Storadinovlç bir göre, Maarif vekili Saffet Arıkan, 

kaç gün Venedikte kalacak ve ihtimal bıı. yanında. bir kUltür ve fen heyeti ol
susi surette ltalya hariciye nazırı Cianoya duğu halde Vana giderek burada. ya· 
mtilliki olacaktır. pılacak mektepler, Üniversite, talebe 

• Be)•ncJmilcl Tıına komisyonu, 1938 a. 
~ustosunun birinci gününden ilib:ıren mer pansiyonları ve diğer binalar üzerin-
kezini Viyanadan Belgrada nakletmcğe de son tetkiklerini mahallen yapacak· 
karar vermiştir. tır. Üniversite eehrine ait son ha.zır-

• İngiliz harbiye nazırı Avam kamara. hklar yapılmış ve inşaat kısmmm ilk 
sındaki beynmıtında h:ıva müdnCaasında projeleri de hazrrlanmıs olduğu için 
lngllterenin bundan böyle 3,7 pusluk top. maarif vekilinin bu teUdk seyahatin· 
lordan daha bil)1lk toplar kullannca~ını, den sonra derhal faaliyete geçilecek
ı 936 l n nlsbetlo İngiliz hava müdafaası. 
nın altı misli dah:ı ku\·vclli olduğunu ve tir. 
o zaman hava kuvvellcrlnde 6 bin Diğer taraftan, Şark-ta kurulacak 
kişi varken şimdi bunun 40 hine çıktığını fabrika, atölye, otel, vesaire gibi te
sliylemiştlr. sisat Uzerlnde tetkiklerde bulunmak 
• Dün sabah saat 7 de Bükrcşte askeri mü Uzere alll:adar Milli Endüstri \'C ti

zede yangın cıkmış \'C müzenin çatıslle 

tavanı ktımilcn yandıktan sonra ateş saat 
10 da slindürülmüştür. 

• Kahirede Müslfimpn genc!IAI cemiye. 
tinin bir içtimııının sonunda bilhassa Fi
listinli talebeden mürekkep olan bir grup, 
sokaklarda 'Filistin, arablarındır,, diye 
ba~ırmak sureUlc bir nümayiş yapmışlar. 
dır. Zabıta, 38 nümnyişçlyi tevkif etmiş. 
tir. 

• Mısır dahiliye nazırı ayan meclisinde 
yaptını beyanatta yahudiyelrin Mısıra mu 
haceretine mani olmaları için hudut kara. 
kollarına kati emirler verildiğini söylemiş 
Ur. 

• Parlste yapılmakta olan Frnnsız • 
Holanda ticaret mfizakercleri neticelenmiş 
\'O dün anlaşma parafe edilmiştir • 

• ?ılacnr sanayi takUrhaneleri, devleL 
leştirilcccktir. Sanayi erlıabına 1azminat 
verilecektir. 

Bir karı kocanın 
kafaları kesildi 

Berlin ıs (A.A.) - &nebi bir 
devletin menfaatine casusluk etmekle 
müttehim Jorj ve Anna Şviçer adındaki 
kan koea, balta ile l:afalan kesilmek 
suretiyle idam edilmişlerdir. 

BüyuKderc 

caret müesseseleri mümessilleri ya· 
kında toplu bir halde Vana. gidecek
lerdir- Bu heyeUer Van, Tetvan ve 

Bitlisi dolaşarak kendi sahalarında 

yapılaca~ tesisat ve ineaat i3ini ma· 
hallen tesbit edeceklerdir. 

İl"ıittiğimizc göre, inhisarlar idaresi 
d 0 bu arada Tetvanda küçük ve mo
dern bir cıgara fabrikası kuracaktır. 

--o-

Apartmandan 
düşen taş 
Bir kadını ağır 

surette yaraladı 
Beyoğlunda Yenişehirde Gölbaşı so

kak 44 numarada oturan yaşlı kadın 

Maryanti dün sabah Tepebaşından ge
çerken, Şehir Tiy<rtrosunun karşısında
ki 131 numaralı apartımanın üst katın
dan düşen, iki kilo ağırlığındaki taşın 
başına isabeti ile yüzünden yaralanmış· 
tır. 

Yarası ağır olan Maryanti, Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

250 sene evvelki Türk beatek!rlannı:ı eski ve asil Türk musikisinin, 
bu hakiki şaheserleri 

Itri, la~'I f yyu~ı Bntir, H~ıt Mustofo'yı. 
COLUMBiA plaklarında dinleyiniz 

Plak nuı.uaralan: 17462, 17463, 17464 

at~yda komedya 
yeter! 

Baştarafı ı incide 
kalesinde secim knydı başladığın-

danbcrı, Türklere tatbik olunan bU
tUn zulilm ve tazyikler karşısında 

susan komisyon reis ve a.zasının 

mandater de,•let eRki vaziyeti ta.aft. 

ye ederok tchlikelt ihtilA.tların önU· 
ne geçmek lüzumunu hissettikten, 
Hataydakt mUmesslllnl dcğlşttrlp a
sayiş ve emniyet tedbirleri aldıktan, 
Parls ve Antakya mUzakerelerl ha
zırlandıktan sonra, birdenbire tah
rikçiler lehine ve Türkler aleyhine 
faaliyete koyulduklarından bahse· 
derek diyor ki: 

Sabiha 
ökçen 

ılı • * 
· Baş tarafı 1 incide 

cak bu geceyi orada geçirdikten 10nra 
yarın sabah Selaniğe gidecektir. Se
lanikte Atatürkün doğduğu evi ziyaret 
ettikten sonra Sofyaya ,oradan da Bel· 
grada gesecektir. Ayni günün akşamı 
Belgrnddan kalkarak Bükreşe gelecek

tir. 

"Son h!dlselor 1sbat etmtşttr ki. 
gQya Milletler Cemlyetınl temsil e-

den bu zatlar Hatay davasında San
cak TUrkHlğU ve Türkiye aleyhine 

vazife görmeğe memur edilmişler 

dir. Umumt kA.tlp Cenenede fesat 
cevlrlrken, Hataydaki arkadaşları 

bizzat vazife görmesine imktm kal· 
mıyan tlelege Garo, roıune devaJll 
etmektedirler. lkt Aza devlet an· 
!aşma tenıasları yaparken, MilleUer 

Cemiyeti mümessillerinin kanlı frı,. 
elaları teşvik, tahrik, belkl tertiP 
ettiğine şahit oluyoruz. KomedYt.ı. 

yeter." 
Maka.lenin sonunda deniyor kl: 
"Fakat bir müddettenberl bUtUJl 

halkımızın kafasını meşgul eden bir 
suali artık sormalıyız: TUrktyenfn, 

Milletler Cemiyetleriyle olan muna· 
sebetlerf, hattft. Cemiyetteki tzaltğı 
meselesi Qzerlnde durmak ve duşun· 
mek zamanı gelmemiş mtdtr?" 

Bir Çin genera~i 
kurşuna dizildl 

iki bin köy su 
altında kalmış 

Yarın geceyi Bükreşte geçirecek o
lan !değerli tayyarecimiz cumartesi gü
nu sabahı Romanyadan hareket ederek 
ayni gün öğle üzeri şehrimize dönmüt 
bulunacaktır. Tokyo, 15 (A.A.)-Domei aja~!I~ 
Romanyada alaka bildirdiğine nazaran Lungai demırY0 

dı.ır· 
Bükreş, 15 (A.A.) - Anadolu ajan- nuntakasında Japon taarruzunu . 

• • Çlıl 
sının hususi muhabiri bildiriyor, I durmak için sarı nehir bendlennı~ n~i 

Bayan Sabiha Gökçenin balkan hava ordusu taraundan yıkılması Uzcrıne 
turnesi hakkında bütün rumen matbu- bin köyü su basmıştır. 
atı büyük bir alaka göstermektedir. Şangbaydan bildiriliyor: " 

Bugün gazetelerde intişar eden fıkra· Çin .ordusu kumc:ındanlarmdan ı:eıı ıı· 

Beyaz paı1k 
Her akşam 

larda şahsından, havacılığından ehem • ral Tan Çerin, vazifesinde ihmal 6.uçı.ı"e 
Yeni Çl ktJ miyetlc bahsedilmckde ve modern Türk dan dolayı idama mahkfim cdilrnı~ .n 

kad nlığının deruhte ettiği v~ifelerin b }tkıtv·-D O 6( al C::: k kurşuna dizilmiştir. General a ·ıafl' 
er' bir timsalini teşkil etmekte bulunduğu divanı harp tarafından verilen ı c!i1' 

H. Rifat - Türgenef kaydolıınmaktadır. kararını mareşal Çang Kay şek aıs 
Bayan Gökçene Romen havacılığı 

iiçtincii basış etmişti. • de• 
Şimdiye kadar fiatı yi.iz kuruş namına mihmandar olarak prenscı ncsııı 

Stirbey tayin edilmi .. tir. General Tan Çesin, 1936 se esir 
olan bu me~ur eser üçüncü defa :s ş k • :ı oları 

Prenses Stirbey, prens Bibeskonun Çang Kay e i Hır i:tmlj' çatı 
olarak Hilmi Kitabevi tarafından d n 

}•eg~enidir. HErva mitingi programında Mançurya başkumand3"1ların 8 
_

1 01 .... neşrolunmuştur. - " 
50 kuruş fiyatla neşrolunmuştur. :>ayan Gökçene ehemmiyetli bir mevki Hsuehiyarıg ile berarcr suç ortag 

------------··---.....,,::.. ayrılmıştır. rak itham cdilmişt' 

SA~ 
AkŞ~M 

Saat 24 de hususi bir otobüs 
EH 

Taksime hareket ettirilmektedir. 
-........................ .. 
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Pr. Afetin 
Gen evrede 

söylediği nutuk 
9 ha::iran perşembe günü Cwevre iiııf. 

verıileslnde "Dies Academic11s - al:arle. 
mi günü., mu.asimle tesit edilmiş, mutat 
merasimden sonra ilk sö:; profesör bayaıı 
.l/ete verilmiştir. 

Bayan Af el sıl: sık nlkışlarla kesllcn nul. 
1.11nıın başlangıcında Ceııcvrc ile 1'ıirkiye 
•ırasında Küllıir münasebetlerinin larilıçe. 
•inden kısaca bahsetmiş ve sö:lerine şöyle 
levanı etmiştir: 

"-Bu saatte münevverlerimizin baş
'ıca meşguliyetlerinden biri tarihimi da
ıa doğru olarak tanımaktır. 

Vaktile bütün yüksek mekteplerde 
\ vrupa medeniyeti Asya medeniyeti
nin kızı diye öğretilirdi. Bunun da for
mülü gayet basitti: ''Ex oriente lux,, 
sonradan bu mefhumlar yıkıldı. Birçok 
büyUk alimler aksi olarak Avrupanm 
Asyayı medenileştirdiğini göstermeğc 

savaştılar. Burada Salomon Reinachın 

"le mirage oriental,, yani "Şark sera
bı., adını verdiği meşhur kitabını zikr
edebiliriz. Bugün tekrar bu eski for-

mülü tazelemek ıztrrarında olduğumuzu 
ve el ile dokunulabilir bir şeki1de can
landırarak merkezi Asyanın ve ön As

yamn Avrupa medeniyetinin anası ol
duğunu kabul etmemiz Hlzım geliyor. 
Neolithique devirden bahsediyorum. 
Ve yine sizlerden biri senelerdenberi 

bu mcıhebin havvariliğini yapmıştır. 

Beyaz xrkttın elan Türkler, antropo
lojik tasniflerimizin l'hemo alpinus tipi 
dediği başlıca büyük camiaya mensup
tur. Neolithique'lerden evvel bilinmi
yen ve burrün Avrupaya mebzuliyetle 
yayılmı§ o1an bu Brachyccphale tip, 
Egenin öte kxyısınoa orta Asyaıdan 

Marmarn sahillerine katlar geniş mm
kaları bugün olduğu gibi işgal etmiş 

ve etmektedir. Türk linguistique aile
sine gelince: O da Pamir ve Hindistan 
dan Volg:ıya ve orta Tp.naya kadar 
•'Euraste,, de bUyttk ır sahayı kaplar. 

Eğer tarihimizde varılması mümkün 
kaynağa kadar, nesilden nesile rucu 
edecek olursak - na .. ıl ki İsviçreliler de 
ce::l'erini "'rayarak Helvetlere ve Cel
teslere vardırabilirler - Türk milleti
nin, ccdleri eski medeniyetlerde mühim 
rol oynayanların en eskilerinden biri 
olduğu müşahede edilir. 

Yalnız bu tek misali nazarı itibare 
alsak dahi tarihimizin bir anıni:ia eski 
Mezepotamyanın en kuvvetli bir dev
leti olan Sümerleri ve Anadoludaki 
devletlerin en kuvvetlisi olan Hititleri 
cedlcrimiz olarak kabul etmek lazım
gelir. 

İşte üzerinde bu kadar hadiseler ce
reyan etmiş olan bu topraklar, bugünkü 
l'Urkiyedir. Bu vakıalan, başaran in
sanlar bize düşüncelerini söyleyebilse
lerdi: Direkt olarak bu yerleri hiç ter
ket.rnemi§ olmtımalarından ve en direkt 
olarak da müşterek bir kütle halimle 

bu tarihten sonra merkezi Asya y.clu
nun daha gerilerinden gelmiş bulun
ttlaJarı dolayısile bugünkli Anadolulu
ları kendi hakiki halefleri olarN<: tanır
lardı. Umit ediyorum ki bunun antro
Polojik delilini yakın bir zamanda el
de edeceğiz. Bir taraftan küçük Asya
da her devre ait olar"k yapılan hafri
ratta tesadüf ettiğimiz iskeletleri top
. Uyor ve bu araştırmalara hususi bir 
itina .. t • n· ~ f l'·· gos erıyoruz. ıger tara tan da 

t 
.. llrkiye hükumeti teklifim üzerine bü
Un l'" k' b' ur ·ıyede yC"ıŞayan halk i~in geniş 
ır anket tesis etmiş bulunuyor. 

"' 
b Bu suretle bunların birbirlerile ve 
.:§:tiyetin mazisi ile halini mukaye-

1rnkanın1 bulmuş olacağız. 

r~Yi:si:lCY~I 
ı ...................... ·-······-

En az beş tane radyo 
istasyonumuz olmalıdır 

Propaganda sahasındaki eksikliğimizi en kestirme 
yoldan tamamlatacak vasıta radqodur 

Milletlerin çok 
konuşması artık 

milli bir zaruret 
haline girdi. Rad - !>"' .. "I&·a:i'. 

yo, bütün eski kıy rd!*l~~;." 
metlerde bir deği. Ai~!il':R·, 

şiklik yaptı. Kuv-

vetli ve şerefli or- t[~~~~-:~·~!fıf.{'i 
du, kuvvetli ve t:O~~nijt-~11111'~ 
§Crefli donanma, 
kuvvetli ve §Crcf. 
li hava. filoları, 

zeki ve sempatik 
diplomat, insan -
lığı bir anda sarıı.
cıı.k bir edebiyat, 
tatlı bir müzik ve 
bir güzel sanat 
muhiti bir memle. 
kete ne kndar 18. -

çe 30 milyon 
frank. Radyo ba
şına 90 frank ver
gi. 
Holanda: 
lki istasyon. Ya 

rım milyon dinle· 
yici.Yirmi milyon 
frank masraf. 
Vergi alınmıyor. 

Fakat halk tara· 
fm.dan yapıla· 

cak teberrüler ka· 
bul ediliyor. 
Belçika: 
Beş istasyon. 

300 bin radyo. 6 
milyon frank mas 
raf. 42 frank ver· 
gi. 
Danimarka! 
İki istasyon. 

zımsa radyo da o 
kadar laıım. Bel
ki bir parça daha 
fazla lazım. 

Yarım milyon din 
Avrupamn 'büyilk T<idyo ista.ayonlann<lan biri leyici. BUtçe 32 

Bu bir hakikat ki üzerinde hiçbiri. 
mizin tereddüdü yok. Ve bir mesele ki 
hallıne karar vermiş ve çarelerine ba§ 
vurmuş bulunuyoruz. Büyük kudretli 
ilk Türk istasyonunun faaliyete baş
lıya.cağı günlerden hiç de uzaklarda 
değiliz. 

Bununla beraber, kurmıı.kta olduğu
muz ilk büyUk istasyonumuzu, şimdi. 
lik ihtiyaçlarımızı karşıhyacak kati 
bir kudret sanmak gibi bir hatamız 

" var. Dönen dolaşan rivayetlere inan-
mak doğru mu b!lmem... Ankarnda 
yeni istasyon çalışmnğa başlayınca 

lstanbuldaki istasyonun faaliyetine 
lüzum hissedilmiyecekmiş. Eğer radyo 

~lftklcimize bu kanaat hfi.kimse. yanlıı 
bir yola. sapmııı bulunduğumuz söyle-

nebilir. Bizim gibi hem şarkın hem 
garbın dostu J>ir devlet tek radyo ile 
iktifa edemez. Biz konuşmağa, müte. 
madiye:ı konu'şmağa. ve dinlcndfğimize 
emin olarak konuşmağa mecbur bır 
milletiz. Türkiye, en az beş radyo is
tasyonunu kurduğu gUn; 

- Oh! konu§abiliyorum ... 
Diyebilir. 

Radyo isin ve telsiz istasyonları i
çin sarf edeceğimiz paralara. asla ncı • 
mamalıyız. Ve hatta bu işte, hovarda
lık addedilebilecek masraflara daha 
kendimizi alıştırmalıyız. Propaganda 
sahasındaki eksikliğimizi en kestirme 
yoldan tamamlatacak vasıta radyo -
dur. 

Bizim ilk büyücek istasyonumuzu 
kurmakta bulunduğumuz şu günlerde, 
dünya memleketlerinin radyo vaziye • • 
tine, şöyle bir göz atmak, faydasız ol-
masa gerek. 
Başta şimali Amerika birleşik dev

letleri geliyor. Ruzveltin vatanında 
170 resmi istas~ on (1) var. Dinleyici. 

lerin sayısı 20 milyondur. Yani 20 mil
yon evde radyo vardır. Devlet her yıl 
neşriyat için 2,5 milyar frank ısarf e -
der ve halktan on para vergi almaz. 
lsveç: 
35 istasyonu var. Bunlardan altısı 

50 kilovattan yukarı kudretlerde ça. 
heır. Dinleyici miktarı 170 bin. Dev
let her yıl 36 milyon frank sarf eder. 
Radyo başına 48 frank vergi alır. 
Sovyet Rusya : 
100 istasyon faaliyet halindedir. 

Memlekette ·mevcut dinleyici merkez
lerin sayısı 4 milyon. Devletin bu iee 
tahsi• ettiği yüksek bütçe malfun de. 
ğil. 

Almanya: 
34 lstasyon var. Yedisi t50 kilovat

tan ve 10 tanesi 10 kilovattan yukarı 
kudrette. Bütçe 600 milyon frank. 
Dinleyici miktarı 4 milyon. Radyo 
başına 150 frank vergi almıyor. 
Fransa: 
25 istasyon. Bir milyon dinleyici. 

Bütçesi 5 milyon frank. Halk vergi 
verme.t. 
ıngıltere: 

20 istasyon. Beş milyon dinleyici. 
Bütçe 300 milyon frank. Radyo b~ma 
4 4 frank vergi al mır. 
Norveç; 
14 istasyon. 110 bin dinleyici. Büt

çe 13 milyon frank. Radyo başına 95 
frank vergi. 
Ualya: 
12 istasyon. 300 bin dinleyicl. Dev. 

let 30 milyon frank masraf ediyor. 
Radyo başma. 92 frank vergi. 
Lehistan: 
7 istasyon. 400 bin dinleyici. Bütçe 

30 milyon frank. Vergi, radyo ba§ma 
100 frank. 
Çekoslovakya : 
6 istasyon, 400 bin dinleyicL Büt-

milyon frank. 4 7 frank vergi. 
Macaristan : 
Bir istasyon. 27 milyon frank mas. 

raf. 86 frank vergi. Yarım milyon din~ 
leyici. 

• llo .. 

Görülüyor ki bizim bu gün radyo 
masrafımız sudan mı sudan. Buna 
mukabil, birçok yerlerde on para ver
gi alınmadığı halde biz makine b~.şı. 
na. 10 lira, yani bugUnkü hesaba. gore 
280 frank vergi alıyoruz. 

Bu hal her şeyden evvel dahilde 
I • 

dinleyici miktarını arttırması lazım -
gelen bir nı~lckette derh8:1 tas~ihi .~
cab eden b't' hatadır. Ve §tipheaız hu. 
kfunet radyo i9ini esaslı bir tarzda 
halle karar verirken bu ciheti de göt 
önüne almış bulunmaktaaır. Faklı' '.Ma 
caristan tek istasyon için yılda 27 
milyon sarf ederse bizim her yıl, en nz, 
elli milyon sarfetmeyi göze almama· 
mız için sebep yoktur. 

Ankara. istasyonundan sonra ayni 
kuvvette bir İzmir, bir İstanbul, bir 
Erzurum veya. Trabzon, bir Adana ve 
ya Antalya istasyonu kurn:ıamız kat'i 
bir zarurettir. Kon~ağız. Durma -
dan konuşacağız. Kendimizi dinleterek 
konuştuğumuza. inanacak det\..'>Cede gü. 
zel programlar tertib edeceğiz. Asker
likte, şimendüerde, endüstrileşnıede, 
ba.nkacılıkta, gösterdiğimiz havacılık. 
t& ve denizciliğimizde göste."'llleğe 
başladı~ büyük zekamIZJ bu saba· 
da. da i§leteceğiz. Buna şüphemiz yok. 
Bu satırlar, memlekette hatibi, kon • 
feransçıyı, müzikçiyi ve her türlü ar
tisti çok teşvik edecek olan bu büyük 
işin aza.mi sUratle başarılmasını te • 
menni eden bir istidadan başka bir 
manaya alınmamalıdır. 

Ensari BOLENT 

(1) Ayrıca hususi istasyonlar da 
OOTdır. 

S ]'!\ 'EMA sanatkarı Viktor Mak Laglen, Holivut 
studyoJarırun yeknasal:lığı arasında gec:;en haya

tına biraz deği~iklik vermek emeliyle, kendisine tuhaf bir 
eğlence bulmuştur. Bütün mruırafı kendisi tarafından ve
rilmcl· ve taımımiyle kendi emrinde bulunmak üzere kil. 
çUcük bir ordu teşkil etmiştir. Bu ordunun talimleri ve 

Çocu~unıı en blQıytYılk: 
dtüışmanıaa Anlii1eSDdRır R 
L ONDRADA "lngiltere tatbiki psikoloji cemiyeti,, 

senelik kongresinde meshur alim Reymon Henker 
He ton otuz seneden f azln devam eden tecrübelerinin neti
cesini §U cUmlelerle hulasa etmiştir: 

'--.. macevr.ıJarı ynlnız Holivutun değil, bütün Los Ancelesin __________ __;, ____ merakını cekmi§ıtir. 
"- On altı yaşından daha küçük bir çocuğun ha.yatta 

karşıla§abileoeği en büyiik düşman annesidir!,, 

Ti. F Q B 
1
• l Bu ordu bir motosiklet bölUğU, bir süvari bölüğil, bir 
~ t{ıyyare bö!üğü, doktorlar ve hastabakıcılardan mUte§Ck· 

1 
kildir. 

Dr. l hsan Samı Aktörün siivari bölüğü mütekait veya istifa etmiş za. 
r·r bıtlct den tct;ckkill etmiştir. Bu bölüğün kumandanı eski ı o ve paratıfohastalıkluına tut 

llb•ınır için ağızdan aiınao tifo hap 1 bir süvarı albayıdır. 
•rıd H h : Sanatkar, kencU idare ettiği bu ordunun manevraları. 

ır. ıç ra atsızhr venne.t. Her 1 m seyretmek istiycnler için 8000 kiısilik bir stadyom 
kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 1 

........ •:n••!:sSi•ill-miallılı'•••llıİ yaptırmıştır. Tatil gUnleri halk buralara gelerek manev
raları alkışlamaktadır. 

Bu söz, salonda itirazlarla karşılaşmı~, fakat alim fik
rinde ısrar etmiştir: 

•'- Çocuğun annesi tarafından terbiye edilmesi bü. 
yük bir felakettir. Bu sözü ben söyledim ve fikrimde 

musirrim. Kraliçe Viktorya devri lngilte.reyi hassas insan 

larla doldurdu. Ve bu his bolluğu gün geçtikçe eksilmedi. 
Çocukları, kendilerinden başkasını düşünmez bir hale ge. 
tiren anneleridir. Kendisindeu başkasını dUşlinmemek bu 
gilnkil İngiliz cemiyetinin en büyük hastalığıdır.,, 

!BomSacdıman-
~lill a.ısn o 

m lYı caı©ı e a ®o e ır l li11 
$Sl!Ml 0@ll!:0 

Yazan; KARA OAVUO 
Bir dostuma gitmiştim. Salonu, 18· 

20 yaşıı1da gençlerle dolu buldum. 
Bunlardcın bir kısmını tanıyor, bir kıs· 
mını tanımıyordum. Tanı!dıklarımdan 

biri tanımadığım arkadaşlarını bana 
§öyle takdim etti: 

- Ayhan ... Mimarlık şubesinde o
kuyo:-. Celal ..• Mühendis mektebinde. 
Orhan ... Müheri::lis mektebinde. Ra
gıp .... Bu yıl Frrmsaya gidecek. Maden 
mühendisi olmağa çalışıyor. 

İmtihan mevsimi ..• Hepsinin y\lzün· 
de uykusuz geçmiş talcbelelik gecele· 
rinin yorgunluğu ve güç derslerin im
tihanına girmezden bir iki gün evvel 
duyulan heyecan seziliyor. 

Bu sırt.da eve bir misafir daha cel· 

di: 
Bir bayan. 
Yanında ç.ocuğu da var. On iki on 

üç yaşlann!da, zeki bakışlı, yaramazlı
ğını gizlemiyen bir çocuk. 

Bayan beni görilnce: 
- Hele şükür ... - dedi • nihayet bi .. 

zim çocuğun merakını gidermek müm
kün olacak. Resminizi gazetede görü~ 
ce kesip saklıyor. Sizi çok seviyor. 

Sonra, umuma hitap ederek ilave 
etti: 

- Ağabeyleri! Oğlum sınıfı birinci· 
Jikle geçti. Kendi!ini tebrik etmez mi· 
siniz? 

Sahne hoşuma gitmişti. Biran, içim· 
de temiz bir haz dolaştığını hissetttim. 
Onu hararetle tebrik eden gençlere bak 
trm. Kendilerinden sonraki neslin bu 
çalışkan ve zeki nümunesine bir parça. 
kıskanç gözlerle bakıyorlardı. Hepsin· 
ide: 

- Ne mesut insan. Belayı atlatmıı, 
artık rahat rahat dinlenebilir, Aaah. 
biz de imtihanlan muvaffakıyetle biti· 
rebilsek de şu tatil mevsimi başlCJSa .... 

Der gibi bir hal vardı. 

Çocuğa sordum: 
- Ne olmak istiyorsunuz? 
- Mühendis ... • dedi -
- Siz de mi mUhendis olacaksınız? 

Bakınız, buradakilerin hepsi mühenklis 
olmak niyetinde. Memleketin yalnız 

mühendise değil başka sahalarda çalı
şacak münevverlere de ihtiyacı vardır. 

Gülümsedi: 

- Ne olmamı tavsiye edersiniz? 
- Faraza ... Muharrir olabilirsiniz. 

Tasvipkar bir tavırla lf5aşmı salladı 
ve içini çekerek cevap verdi: 

- Aa.'ı .. Muharrir olmak. Gilzel ıey! 
Ne kadar istiyorum bilseniz 1 Fakat 
imkan yok. 

- Neye? 
- Hayatımı sefil bir tarzda geçirme· 

yi göze alamıyorum. 
- Muharrirlerin sefalet içinde yaşa· 

dıklanna mı kanisiniz? 
- Öyle söylüyorlar. 

- Kim?. 
- Herkes ... 
- Yalan söylüyorlar. Bir insan sefa-

lete ne kadar tahammül edebilir? 
- Bilmem ... 

- Şöyle bir tahmin ediniz canım? 
- Beş yıl, on yıl. .. 
- Haydi on beş yıl olsun. Yavrum 

ben tam 22 yıldanberi yalmz bu meı· 
leğin himayesi altında yaşıyorum. Bir 
saniye memur olmadım. Bir saniye bir 
başka iı yapmayı düşünmeğe lüzum 
görmedim. Ve bir saniye · bu mesleği 
edittciiğime, bu sahaya atıldığım' piş· 
man olmadım. Eğer bizim şanate gir
mek, sefalete mahk\im olmak manası· 
na gelseydi, benim şimdiye kadar çok
tan gümbürdemem lazımdı. 

Ona çok beğendiği ı6anatimizi bit 
hayli propaganda ettim. İnandı mı? 
Kandı mı? Bilmem. Yalnız bir defa lda· 
ha inandım ki dünyanın en affedilemez 
laübaliliği ile bizden ba{lsedebilen 
sözde sanatkarlar, sözde edebiyat~ılar 
sözde muharrirler propagandalannlda 
cidden muvaffak olmuşlardır. 

Yazık ... , 
Orta mektepliye sr.:n sözüm ıu ol

du: 
- Yavrum. Bizim sanat en asil mü· 

cadelenin sanatidir. Bilgi, zeki ve :rand 
man her meslekte muvaffak olmak için 

_.. Devamı 13 üncüde 
KARADAVUT. 
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Yazan: 
ongnonz <dlcDllaılnlmasu 

Rahıni YAGIZ 
tar a f o ırn<dl aın 

B<cvaOaınaıırıı ~@IQ)eını ve ıaresUa\/ 
Çaıırna~~aOey;<e so@nnmnşOaır<dlo 

-6 
Limbos ertesi günü takririni yazmağa 

başladı. Bir haf ta kadar süren yazısını 

ağustosun ilk günlerinde nezarete götür
meğe hazırlanırken A vrupada tahmin e. 
dilen vaziyet meydana geldi. Avusturya 
ordularının Sırbıstanı işgali üzerine Rus. 
ya Avusturyaya, Almanya da Rusyaya 
ilanı harbettiler. Göz açıp kapayıncaya 
kadar kısa bir zamanda meydana gelen 
bu çatı~maları Fransamn Almanyaya, 
İngilterenin de Alman ve Avusturya itti. 
f akma ilam harpleri takip etti. 

İtilaf devletleri bloku ismi altında bir
leşer:ı Fransa, İngiltere, Rusya, Sırbıstan 
ve Karadağ hükQmetleri, Avusturya • 
Macaristan, Almanyadan mürekkep it
tifak devletleri grupuna karşı cephe al. 
dılar. Alman orduları ilk hamlede Paris 
üzerine yürüdüler. Belçikayı çiğnediler. 
Bütün Avrupa devletleri seferberlik ilan 
ettiler. Bu arada Osmanlı imparatorlu
ğu bitaraflığını muhafazada devam, fa. 
kat seferberlik ilan etti. 

Donanma Büyükderede iken sefer. 
berlik emrini aldı. 

Limbos bu emirden bir haf ta evvel ha. 
zırladığı takriri Babıaliye vermiş; Al
man muhibbi olan İttihatçılar ve bu klii. 
bün erkanını teşkil eden, yıllardır Alman 
muallimlerle çalışan Osmanlı ordusu 
subayları da Almansever bir his takın
dıklarından Limbosun muhtırası hiçbir 
tesir yapmamı~. hatta Ingiliz talim heye. 
tinin gönderilmesi etrafında bir de dü. 
şünce almış yürümü~tü. 

Bu sıralarda Almanların birer ikişer 

denizlere yaydıktan kudretli ve modem 
kruvazörlerinden Göben ile Breslav Ak. 
denizde lngiliz donanmasının takibine 
uğramıştı. Gördükleri tazyik karşısında 

Çanakkaleye, Osmanlı sularına iltica et
mek mecburiyetinde kalan Alman gemi. 
]eri Boğaza girmiş, Çanakkale önüne gel 
miş funda etmişlerdi. 

Bu sırada Alınan sefiri Babıalide, sad. 
razamın yanında büyük iltifat görüyor 
ve imparatorunun her türlü yardım tek
i i f 1 e r i n e h a z ı r b u l u n d u. 
ğ u n u a n 1 a t ı y o r d u. Alman gemi 
terinin Çanakkaleye gelişi ve hükumet 
tarafından süvarisine iltifat edilmesi; a
miral Şosonun Babıaliyi ziyareti Limbo. 
su adamakıllı kuşkulandırmıştı. Takri. 
rin yaptığı tesiri görmek üzere Bahriye 
nazırını yoklayan amiral hiç bekleme
diği halde bu ziyaretinin mühimsenme
diğini farketli. Bozuldu. Nazırla biraz 
dereden tepeden konuştu. lşi, politika 
cephesine çckrneğe uğraştıkça Cemal pa. 
şanın buna yanaşmadığım görüyor, bü. 
tün gayretine rağmen Bahriye nazırını 

bir türlil kendi istediği söz mecrasına ge
tiremiyordu. 

Limbos neıaretten çıkarken tamamen 
nem1it bir tavır almıştı. Verdiği takrire 
zerre kadar ehemmiyet atf etmiyen AL 
man muhibbi İttihat ve Terakki erkanı, 
gözgöre kendilerini feda edecek; l ngiliz 
talim heyetini memleketlerine göndere. 
cek, Alman si temlerini kabul edecek ve .. 
Almanya leh!ne harbe katışacaktı • 

Limbosun donanmaya dönü5ünden 
sonra yüzünün güldüğünü kimse görme. 
di. Bu hal Çanakkaledeki Alman amirali 
Şosonun hükQmete verdiği ziyafet, ve 
ziyafetten sonraki hfıdiseye kadar devam 
etti. 

Alman amirali Babıaliyi ziyareti 
sıra ında sadrazamın iltif(!tlarından ce
saret alaıak, Alman sefirinin tavsiyesi. 
le bir teklifde bulunmuş; Çanakkalede 
Yavuzda vereceği ziyafete sadrazamla 
arkadaşlarının i5tirak ile şeref vermele. 
rini rica etmişti. 

Ziyafet günü Bahriye nezareti istimbo 
tu Enver, Talat ve Cemal paşalar:ı Göbe. 
ne götürdü. Büyük merasimle karşılanan 
Türk nazırları mükellef bir ziyafetle a
ğırlandılar; yemeğin sonlarına doğru a. 
mira! Şosonu:ı bir nutku nazırlar üzerin. 
de büyük tesir yaptı. 
Şoson, 05111anlı imparatorluğunun isti. 

la dc\Tİndeki mazisinden başlayarak ta-

rihini kısaca toparlamış, bu toparlayışta 
nazırların koltuklarım kabartacak şeref 
levhalarndan bahsetmiş; ondan sonra Av 
rupanın bugünkü diplomatik vaziyetini 
hülasaya geçerek sonunda: 

- Metbuu mufahharnım Almanya im.. 
paratoru Fredrik ikinci Vilhelm, Türk. 
donanmasına naçiz bir hediye olarak 
vermek istedıği Göhen \'e Breslav kruva. 
zörlerinin kabulünü duymakla bahtiyar
lık hissedecektir. 
Demiş; bir emri,·aki ~klinde yapılan 

bu arz ve kabul keyfiyeti derhal meyda. 
na vurulmuş; Almanya ve Osmanlı im
paratorlan şerefine içilen kadehlerden 
sonra dünyada misli görülmemiş bir tarz 
da geceyarısı gemiler bayrak değiştirmiş 
ler; Göbenle Breslavın kıç serenlerindeki 
Alman bayraklan indirilmiş, yerine me
rasimle Osmanlı sancağı çekilmişti. Zi. 
yafctten Almanya lehine büyük intıba
larla dönen paşalar derhal saraya git. 
mişler, padişaha imparator Vilhelmin 
hibcc:foi arzetmişler: ertesi günü gazete
lerde büyültülerek ilan edilen bu hediye. 
ler halkın da Almanlar lehine sempati. 
sini tahrik etmiş, bütün memleket biran. 
da Alman muhibbi kesilmişti. 

!simleri Yavuzla Midilliye çevrilen 
Alman gemileri İstanbula gelip de Hali
ce çekilince \'aziyeti alaka ile takip eden 
amiral Limbos bahriye nezaretine bir tak 
rir daha verdi; bunda: "Osmanlı donan
ma<;ına ıltihak eden iki yeni geminin de, 
amiral bulunduğu cihetle, kendi emrine 
verilmesini,, istedi. Nezaret bu takrire 
de c.e\·ap vermeyince iki gün sonra Lim
bos tekrar nezarete gitti. ~mal paşayı 

gördü. Konuştular. Almanya lehine inki . 
şaf eden temayüllerin derecesini bu ko
nuşmada pekfil~ kestiren Limbos müla. 
katın sonuna doğru: 

- Artık bizim burada görülecek vazi. 
femiz kalmıyor demektir. 

Deyince; Cemal paşa bunu fırsat bildi 
ve sordu: 

- Ne vakit hareket edeceksiniz? 
Bunun üzerine konuşulacak bir şey kal 

madığını anlayan İngiliz amirali: 

- Uç gün sonra hareket edeceğiz.! 
Cevabını verdi. Nezaretten ayrıldı. 
Temmuzun 31 inci günü, İ ngiliz talim 

heyeti lngiltereye doğru yola çıkarken 
Bahriye nezaretinden donanmaya gönde
rilen bir tamimle: ''Yavuz zırhlisile bir. 
likte 1stanbula gelmiş bulunan Alman 

amirali Şoson (paşa) cenaplarının Os. 
manlı donanması birinci kumandanhğt
na tayin edildiği ve ayni gemi ile gelen 
Alman denizcilerinin mütehassıs sıfatile 

Osmanlı donanmasında çah~malarma 

devam edecekleri.,, bildirilmiş; İngiliz 
talim heyetinden kurtulan Türk denizci
leri Alman bahriyelilerinin ihtisasına 

devredilmişti. 

Şoson, Osmanlı deniz kuvvetleri arni
ralliğine bilfiil el koyduktan sonra do
nanmada hümınalı bir çalışma göze çar. 

pıyor, destroyerler hücum talimlerile 
uğraşıyor, zırhlılar fırka manevralarile 
geliştiriliyordu. 

14 ağustos 1914 günü, lstinye koyun. 
da boğazın bir kadın eli kadar ince okşa· 

yişlariyle uyanan filo, yeni bir haberle 

bir defa sarsılmış. nezaretten amiralliğe 
gelen emir sefine süvarilerine tamim e. 
dilmiş \'e "Avrupanın karışık vaziyeti n· 

başlıyan hudut müsademeleri iizerine: 

- Heyeti \'ilkelfi. kararile seferberlik iliı 
nı kararlaştırılmış. karar tasdikialrye ik
tıran etmiştir. 

Ba iradei seniye devletialiye ordu ve 
donanmasının seferber hale vazı icap et
tiğinden noksanların süratle ikmal ile se.. 
feri hale girilmesi .. ni bildiren emir der. 
hal yerine getirilmişti. 

Gemilerdeki bütün tahta eşya dışarı 

çıkarılmış: bir kı!:ım sefineler, Azapkapı 
önlerindeki demir yerlerinden ayrılarak 
l stinycye iltihak etmişti. 

(Dooamt var) 

• 

Burdur' da 

llkokuilar 
• • 

sergzsı 

Burdur, (Hususi) - Şehrimizdeki 

bütün ilk okulların bir araya gelerek 
hazırladıkları sergi Gazi okulunda 
merasimle açılmıştır. Açılma merasi
mi saat 17,30 da yapıldığı için mekte
bin bulunduğu eumhw·iyet meydanı 
memurların da iştirakiyle büyük bir 
kalabalıkla kaplanmıştı. İstiklal mar
şından sonra kültür direktörü Kaşif, 
Kolabaş davetlilere ve halka serginin 
mahiyetini, gayelerini anlattı. Valimiz 
kordelıi.yı kesti ve bütün halk sergi. 
yi gezdi. Burdurlular, bilhassa öğret • 
menlerinin verdiği izahalla çocukla
rının meydana getirdikleri güzel ve 
muvaffak eserleri hayret ve takdirle 
seyrettiler. Resimlerimizde yukardan 
aşağı doğru Gazi okulunu, küşad me
rasiminde kültür direktörünü nutuk 
söylerken, sergide yurdu tanıtma kö
sesini ve kızlarımızın eserlerinden bir 
köşeyi ve en altta da merasimde bu. 
lunan vali ve davetlileri ~Öl'ü,.orsunuz. 
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Seyahat notları 

Buğday anbarı 
Dinarda bu yıl iyi geçti 
Dinardaki buğday istasyonunun köylünün 

yüzünü güldüren faaliyeti diğer toprak 
mahsullerlmize de tatbik edil i r se 

kazanç pek bilyilk olacaktır 
Dinar, (Anadolu muhabirimizden) 

- Afyonun ileri kazalarından birini 
daha yeniden görmüş ve yakından ta
nımış bulunuyorum: Dinar. 

Burada tetkik edilebilecek birçok 
mevzular bulunduğunu bana, vali Dur
muş Evrendilek söylemişti. Esasen 
Dinarı bundan üç sene evvel görmüş 
ve civarı hakkında bir parça malumat 
edinmiş olduğum için müsait bir fır. 
satta burayı tekrar görmeyi ben de 
arzu ediyordum. Bu arzumun tabak • 
kuk etmesi, vilayet emniyet mUdürü 
sayın arkadaşım ŞUkrü Saibin bana 
refakat etmeleriyle mümkün oldu. 

Dinarda genç ve ateşin bir kayma
kam gördüm: Ubeyd Çerçel. Onu tam 
üç yıl evvelinden, fakat gıyaben ta -
nırdım. O zaman Dinarda iki gün kal. 
clığım halde köylerdeki tetkiklerinden 
kurtulup kazaya gelemeyişi yüzünden 
tanışm~ız telefon muhaveresinden i. 
leri geçmemişti. Ben onun sesini işit
tim, o benim sesi.mi duydu. O kadar. 

Bu gün öyle değiliz. Onunla karşı 
karşıya, hükumet konağının güzel 
tarhlarla süslenmiş olan parkında ko
nuşuyoruz. Mevzu köy, köylü ve köy 
iktısadiyatıdır. Dinar köyleri bu ba
kımdan büyükçe bir ehemmiyet taşır. 
lar. (42) bin nüfuslu Dinar kazasının 
37 binini köylü teşkil ettiği ve hepsi 
de ziraatçilikle uğraştığı düşünülürse 
bu ehemmiyet bir parça daha büyüye. 
bilir. Dinarın ötedenberi duyageldiği
miz buğdaycılığı işte hep bu köylünün 
gayretilc JiÖhret kazanmıştır. Hubu. 
bat ziraati ve fatihsali de hayli mo. 
dernleşmiş, kısmen makineleşmiştir. 

Demek ki köylü murakabesiz kalma
mıştır. 

Af yon köy bürosunda Dinar için ö
nüme serdikleri rakamlardan Dinar 
köylüsünün çok yakın bir alaka gör. 
düğünü ve muhitte hakiki bir köylü 
kalkınması vücı.t bulmaya başladığını 
esasen anlamıştım. Dinarda köylü ge. 
çimini kolay temin ediyor. Çünkü, bir 
az yukarda da bahsettiğim gibi, buğ
daycıhk pek meşhur, istihsal olduk. 
ça mebzuldür. Satış için güçlükle de 
karşılaşılmaz. Zira ziraat vekaletinin 
açtığı bir rnübayaa istasyonu burada 
köylünnü arzusuna tamamen amade 
vaziyettedir. 

Sırası gelmişken kaydedeyim ki, 
Dinar buğday istasyonu Türkiyenin, 
bu işle uğraşan bütün teşekküllerin. 
den ve hatta silolarından daha olgun 
hüviyetlidir; 034 yılında burada tam 
11 milyon kilo buğday mübayaa edil
diğini ileri sürersem sanırım ki hayret 
edenler bulunur. 

Buna mukabil; teşkilatı, tesisatı da 
ha mükemmel ''silo'' lardan birine ba
kalım. Mesela Afyondaki teşkilat mu. 
a1..zam bir binaya da maliktir . Lakin 
mübayaa işi binanın i~t iab kabiliye. 
tine tiıbidir. Bu bina, beş milyon kilo 
buğday alır. Dolduktan sonra müba
yaaya devam imkansızdır. Çünkü ko
yacak yer bulunmaz, muvakkat depo. 
lar temin edilse dahi alınacak buğ • 
day kalmaz. İstihsal bolluğu. hakki
le bl!ğdaycıhk bu civarda sadece Di-

Sokla'l.., sırayla: 'Afyon Emniyet m ·ı. 
düril, Dinar ko.yrnakamı ve mııhobiri. 

miz Din.arda 

nara münhasır bulunmaktadır. 
Dinardaki teşkilatın daha geniş bir 

mübayaa salfıhiyctiyle hareket etmc:.si 
bu yü1.dendir. 

Dinar buğday istasyonunun bu yıl 
aldığı mahsul iki milyonu tecavüz et. 
miyor. Sebebi, fiatlann müsait ve 
köylüyü memnun eder vaziyette bu. 
lunması, ve birçok yerler<.\ .. n şahsi ta
leblerin vaki olması, teşkilatın müda
hale ve yardımına lüzum hissettirme. 
miştir~ 

Bir nokta daha: 
Evvelce bu civarda iş gören istas. 

yon yalnız Dinar teşkilatıydı. Şimdi 

Dinarın Çardak köyünde de bir istas
yon açılmıştır ki, bu sene onun müba
yaatı Dinar teşkilatını geçiyor. Ayrı. 
ca bu taraflarda Sandıklı ve Çivril ka. 
za.larındıı. d a. birer istasyon açılmnsile 
Dinar t §kilatın n •ükü hafifl til · 
ve istasyonlar faaliyete geçerek köy
lü ve çiftçiye hayli faydalı olmuştur. 
Böylece koylerde bir salah çehresi 
belirmiştir. 

Demek oluyor ki çiftçi yetiştirdiği 
malı her zaman değerfiatla satsa re
fah kapılarının anahtarını daima elin. 
de taşıyacaktır. Bizim toprak ürünle. 
rinin satış işlerinde beklenen cihet de 
esasen budur. Memlekette himayesi 
liızımgelen birçok toprak mahsulleri 
vardır ki buğday işi gibi organize e
dilmeye çok muhtaçtır. Mesela tütün. 
Bu mahsulü hiçbir kimse yarınından 
E>min olarak dikemez. Muhakkak suret 
te gözünU karartıp işe girmesi lazım. 

dır. üzüm ve pamuk da bundan daha 
emniyetli değil. Yanna kuvvetli şekıl. 

de hazırlamağa çalıştığımız pamuk
çuluğumuzun Aydın havzasında bu -
günkU durumu hakkında daha geçen 
gün Nazillide yaptığım tetkikler çift
çi hesabına hiç de emniyet verici de. 
ğildir. 

Anlaşılıyor ki bu mahsullerin hepsi 
teşkilat istiyor . Teşkilat, derdi, halle 
doğru yürütecektir. İşte buğdaycılığıı. 
tekrar göz atalım; Dinarın hububat
tan başka bir şey yetiştirmeye alış

mamış olan toprakları, kırk bin nüfu. 
su mesut ya.satmağa başlamıştır. Bı1 
mes'ut hadisenin, sıı.dece, istihsalin 
devlet eliyle himaye edilmesinden doğ 
duğu muhakkaktır. If. G. 

Yurtsever bir vatan
daşın büyük teberrutJ 

Kayseri, (Hususi) - Felahiye KaY· 
seri yolu üzer!nde Kızılırmağa kurtıltı 
köprü yıkılmış ve münakalat inkıtsıı 
uğramıştı. Kayserinin değerli hcm~c· 
risi Adana fabrikatörlerinden baY 
~uh Naci bu muazzam köprünün Y"" 
niden yapılması için kafi gelecek ka· 
dar para teberrü etmiş ve bunun üze
rine köprünün hemen inşasına. ba..şlnn
mıştır. Bu yurdsever hem~erimiz bn:1 

köylerde parasızlık yüzünden köylu
nün ikmal ettiremediği mektep bintı· 
larının da inşaatını tamamlamağı ta· 
ahhüd etmiştir. Bu hareket bUtürı 
H:&yserililerin şükranını mucib oımuŞ· 
tur. 
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Esrar perdesi kalkmadı cinayetin .... 
Gerçi tahkikatı idare eden kıymetli 

müddeiumumı muavinlerimizden Hakkı 
Şükrünün sabah gazetelerinden birine: 
"- Vakanın artık meçhul tz.rafı kalma
mış gibidir. Esrar perdesi nihayet 24 
saat sonra tamamile kulknuş bulunacak
nr.,, demesine rağmen ... 

Aradan yedi uzun gün geçti. Bu yedi 
uzun gün, cinayetin esrar perdesini çö. 
zeceği yerde her gün birer perde olarak 
cinayetin önüne gerildi. 

Perdelerin sıyrılması sarışın kadınla, 
Uzunköprüde yakalanan Alinin ifadele
rine bağlı kalıyordu. Uzunköpri.iıden 

Alinin, Eskişehirden SLlnşm kadının 

şehrimize getirildiğini dün y:ızmış ve 
bunların verdikleri ifadenin de cinayeti 
tenvir edecek mahiyette olmadığım 
kaydetmiştik. 

Dün öğleden sonra gerek sarı§ın ka
dın, gerek arabacı Ali ve gerek hadise
ye ismi karışan ve hatta: .. Acab?J sarı
şın kadın bu mu?,, denilen evvelce Tu
ran barda, son zamanlarda Sahir ope
retinde çalışan Necla ve Ali Rızayı sa
rışın kzıdma tanıttığı öğrenilen otel ka
tibi Necati dinlenmiş, bunlardan yalnız 
sarı§ın kadının ifadelerinde sakatlıkl.&r, 

tereddütler görüldüğü için tevkif edile
rek diğerleri aerbest bırakılmıştır. Vel
hasıl cinayet eski müphemliğini, esra
rengizliğini muhafaza etmektedir. Ye
niden yöıptığımız ve işi bir hayli karış
bran ve akla yeni yeni ihtimaller geti
ren tahkikatımızı ve 1psaladan aldığı
mız mallımatı yazmamızdan önce ha
kim huzurunda sorgusu yapılan Sarı
şın kadının ve arabacı Alinin ifadelerini 
görelim; 

Sorgu haki minin huzurunda 
'Sarqın kadm!,, Sevim, Sultanahmet 

birinci ceza hakimi Reşidın huzuruna 
girerken bir hayli heyecanlı gö:ünüyor, 
elinde tuttugu mendili parmaklan ara. 
sında e\ irip çeviriyor ve büküyordu. 
Çantası koltuğunun altında idi. 
IHl~im Re~it. maznunun 

~re cscıt ettı; .... -.cd~---.-· .. ~..,,~ 

- Adım Sabriyedir. Eskişehirliyim , 

babamın adı Hasan. Evliyim. 6 yaşında 
bir kız çocuğum var. 33 yaşındayım. 

Sabriye, bundan sonra hakimin su
allerine soğuk kanlılığını muhafaza et. 
Inİ}'e çalışarak oldukça düzgün bir İs
tanbul şivesile cevap vermeye başladı: 

- Kocamla dargınız, beraber yaşıya. 
mıyacağımızı anladığım için mahkemeye 
müracaat ederek boşanma karan almak 
üzereyim. Onunla evlendikten klsa bir 
zaman sonra ayrıldık. Fakat tekrar ev. 
lendik. Şimdi Haşim (kocası) Almanya. 
dadır. Mütehassıs usta yetişecek. Boşar 
rna davası açtıktan sonra kalktım AcJa. 
naya, oradan tzmire gittim. Babamla 
boşanma yüzünden de kavga etmiştik. 
Eskişehirden ayrılmamda bunun da bü. 
Yük tesiri var. Kendime göre bir iş bula~ 
cak, hayatımı kazanmaya çalışacaktım . 
Nitekim bir tütün deposunda da çalış. 
tnn. Aradan üç ay kadar geçince Izmir
de, İzmir - İstanbul arasında sefer yapan 
Anafarta kaptanı Niyazi ile tanıştım. 

- lımirde nerede oturdun? 
- Otellerde, adını bilmiyorum. Yeni 

Bit pazarında. 
- Ne kadar kaldın burada? 
- Bir, bir buçuk ay kadar. 
- Neyle geçindin? 
- Söyledim di. Tütün deposunda, reji-

de. 

- Sonra? 
- Niyazi beni l stanbula götürdü. Ni. 

f:azinin ahr;ısı Sabri vardı. lstanbula ge
ınc:e Niyazinin emrile beni Beyoğlunda 

lbadam Sofinin evine götürdü. Orada 
Oda tutup bir buçuk ay kadar oturdum. 

:- Doğrudan doğruya madam Sofinin 
evine mi gittiniz? 

E - ~!ayır. EvvelA Tepeba~mda Madam 
b lenınin pansiyonuna gittik. Ahçı Sabri 
u kadının kocasıdır. Oradan da Sofinin 

evine gittik. 

N -. Bu müddet zarfında ne iş yaptın? 
• e ıle geçindın? 
v - İzrnirde biriktirdiğim biraz param n:dr. Bunun için hiçbir işle meşgul ol
e; 

1 
dırn lstanbulda bir terzihaneye girip 

t~ r~acaktım. Niyazi de bana yardım et-
ı, Para verdi. 

- Niyazinin metresi miydin? 

HABER - ~k~am nosb!s) 
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1 
- Hayır, bana kardeşçe para verdi, o. , ratan şöyle bir sual sordu: 

nun yardımile geçindim. Cinayetten bir - Pekala, - dedi • ne §Oför LO.tfiyi, 
hafta evvel Gamsız sokağındald madam ne de Muhiddini tanxmıyorsunl Şimldi 

Eleninin pansıyonuna gittim. Hastalan- bana cevap ver bakalrm, Eskişehirden 
mıştım. Demiryolları doktoruna gittim. yazdığın mektubun manasıru anlat. Ma
Bana ilaç verecekti. Bir şişe tazım oldu. dam Eleniye yazdığın mektupta, 0Eş
Bunu temin edebilmek için Sirkecide a.. yalarım polisin eline geçmeden hemen 
dını bilmediğım bir otelde katiplik yapan bana gönderin,, demişsin? Bu ne de-
Necatiye başvurdum. Bana şişeyi verdi. mek?. .. 

- Necatiyi nereden tanırsın? 
- Bursalı arkadaşım Fatma tanıt. 

mıştı. Şişeyi almaya gittiğim gün Necati 
bana ikramda bulundu. Nihayet "Seni 
ağabeyimle evlendireyim., dedi. Ben de: 
''Şimdilik kocamla muhakemem var, bir 
şey söyliyemem,. dedim. Ertesi günü Ne. 
cati bana ''ağabeyim,. diye bir erkek ta
nıttı. Sonradan adını sordum. "Mehmet,. 
dedi. Halbuki ismi Ali Rıza imiş. Bu a.. 
dam bana eylenmek teklif etti. Ben mu. 
hakemenin bitmesi lazım olduğunu söy. 
ledim. Bana şimdilik bir oda tutarak 
muhakemenin neticesine kadar oturma
mm, söyledı. Ben de onu tanıdığım ma.. 
dam Eleninin evinde bir oda tutmağa 

yolbdrm. Oda tutuldu, o ba~wunu, ben 
de bir sandığımla bir yatağımı getirdim; 
bir kaç gece beraber kaldık. 

- Beraber mi yattınız? 
- I Ia:pr beraber yatmadık. 
- Yatağınız bir tane değil mi 
- Bir tane idi ama .. Yatakta Ali Rza 

yattı. Ben sedirin üzerinde yattım. 
Bundan on gün kadar evveldi. Ali Rı

za: "Seni ablam ve akrabaladırna tam. 
tacağım! .. dedi. 
Klaktık, Kartala. ablasına gittik. Ora

da bir saat kadar oturduk. Sonra eve gel
dik. Oturduğumuz pansiyonda Necla a. 
dmda sarışın bir artist kız vardı. Beşik. 
tasta bir bahçede oynuyordu. Bizi pazar
tesi güü oyununu görmeğe çağırdı. Ali 
Rıza Ho beraber yemek yedi1<. Akşam da 
öeşiktaştald Suatparka gittik, gördük. 
Oyun bittikten sonra saat 11 de eve dö
nerek yattık .. 

Sevim burada durdu. Terlemişti. Ter. 
lerin1 sildikten ve denn bir aö&üs eeı;ir
dikten sonra devam etti: 

- Ayın sekizinci günü sabahleyin ben 
hamama gitm1.:k maksadile evden çıktım. 
Fakat Beyoğlundan geçerken birdenbire 
gözlerim karardı. Yere düştüm. Beni 
kaldırıp eczaneye götürdüler. Sonra da 
sıhhi imdat omobolilile Beyoğlu hastane. 
sine gönderdiler. O gün saat dört bu
çulda artık iyilc~tiğim için hastaneden 
çıktım. Haydarpaşaya geçtim. O gece 
şimendifer fabrikasında montör Arap 
Kadrinin evinde kaldım. Ertesi sabah 
yani ayın dokuzuncu günü de trene bine. 
rek E:okişehire hareket ettim. 

Hakim Reşit burada Sevime sordu: 
- Eskişehre ne diye gittin?. 
- Eski kocam ile muhakemem var-

dı. Bab<:r.n mektup yazarak çağırmrştr. 
- Yol parasını nereden buldun?. 
- Çantamda sakladığım para var-

dr. Bileti onunla aldım. 
- Eşyalarım niçin almadın?. 
- Eşy<•laım Elenin yanında kaybol. 

mazdı. Tekrar lstanbula dönecektim. 
F.skişehire daha fazla kocamın açtığı 
davada bulunmak için gidiyordum. 

Hakim Reşit: 
- Peki - deldi. - bu tarafları bırak 

ta cinayetleri, ölümleri anlat bakalım. 
- Hangi cinayet, hangi ölümler? 

Benim hiç bir şeyden kat'iyyen heıberim 
yok. Ali Rızanın öldüğünü gazetelerde 
okudum. 

- Nasıl bilmiyorsun? Sen o gece Ali 
Rıza ile kraber değilmiydin?. 

- Hayır efendim, söyledim ya ben 
ayrn 9 unda Eskişehire gittim. 

- Peki, bir insan 4 glin beraber 
yaşadığı bir insandan ayrılırken ken -
disiyle vedtı etmez mi?. 

- Biz onunla beraber yaşadık ama, 
aramızda fazla samimiyet yoktu ki.. 
Hem ben yakında dönmek üzere ayrıl. 
mıştım. Onun için kendisine vedaa lü
zum görmedim. Dı:~ıa sc·nra tekrar İs

tanbula gelecektim. Vedalaşmaya lü
zum görme:lim. 

Maznunu terleten b'r sual 
- Şoför Lutfiyi ve tpsalada öldürü

len Muhidclini nereden tanıyordun?. 
- Bunların hiç birini tanımıyorum. 
Hiikim Reşit, maznunu bir hayli ter

leten ve cevap vermekte müşkülata uğ-

- Eşyalarımı gönldermesini iste
miştim.. Çünkü artık dargın olduğum 
b<Jbamla barışıruştım. Beraber otura
caktık. 

- Peki, mektupta ne diye, ''aman 
mooamcığım, polis haber almadan eş
yalarımı bana gönder ve beni ele ver. 
me, ,diyorıun? Hi~ insan polisten se
bepsiz yere korkar mı?. 

Sevim durakladı. Yeniden terlerini 
sildi. Biraz ldüşündii ve yutkunarak: 

- Sey, dedi. E§yalarm11n çabuk gön
derilmesi için, öyle yazmıştım. Hem 
belki göndermezler diye korktum. 

Sevimin yalan söylediği, dili altında 
hakikatler sakladığı anlaşılıyoridu. Ma
amafih hakim Reşit, bunun üzerinde 
durmadı. Başka suallere geçti: 

- İki tane evlenme cüzdanın var. 
Birisi eski hEırflerle. Bu neden?. 

- Kocamla evlendikten sonra bo. 
şanmıştım. Sonrada tekrar evlendim. 

Hakim, Sevimin tayyareci elbisesile 
çıkarttığı resimleri göstererek sordu: 

- Bu resimler senin ldeğil mi?. 
- Evet, ben her türlü resmi elbise 

lle resim çıkartmasını severim. Bu tay
yareci elbisesini' Eskişehirde Huriyenin 
oğlu Galipten almıştım. Kendisi teğ -
mendir. Aramızda bir hususiyet yok • 
tur, onunla .. , 

- Bu <)ŞÇı Selim de kim?. 
- Onu dul iken severd1m .. Sonra ev-

lendi ve Adanaya gitti. 

Arabacı AU 
Hakim Reşit, Sevimin sorgusun kafi 

görmüş olacaktı ki, Uzunköprü
den getirilen ve katil Ali Rızamn oto
mobilinde gittiği tesbit eidilen arabacı 
Aliye döndü: 

- Anfot bakalım, sen ne biliycrsun, 
diye sordu. 
Arabacı Ali 35 yaşlarında, orta boylu 

yorgun bakışlı ve ceketsiz biri idi. De 
di ki : 

- Geçen ayın on birinde idi. Kapaldık 
çiftliginde çayır biçmeğe gittim. akşam 
olunca ekmek ve öteberi almak i!jin Ye. 
dikuleye indim. Çekmecede, arkadaşlar. 
la otururken, saat 11 srralannlda bir 
otomobil geldi, noktanın önünde dur. 
du. Polisler, şoföre kim olduğunu ve 
nereye gittiğini sordular. Semadan Ali 
Rıza olduğunu öğrendiğim şoför: 

- Uzunköprüde oturan annemden 
bir telgraf aldım. Kendisi ağrr surette 
hasta imiş. Orc:ıya gidiyorum, dedi. 

Ben de zaten Uzunköprüye gitmek 
istiyord11m. Yanına yaklaşarak beni de 
Uzunköprüye götürmesini söyledi:n. 
İki lira istedi. Kabul ettim ve otomobile 
athyarak hareket ettik. Silivriye gelin
ce benzin aldık. Ali Rıza nxlyatörün 
kapağım uğraştr, uğra§tı bir türlü aça
madı. Sonra kahveci Azizi çağırdı. A· 

·aa 
ziz kapağı açarak benzini doldurduk. 

Oradan Havzaya gittik, Havzada bir 
buçuk saat kadar kahvelde oturarak din. 

lendik. Sonra kalktrk ve doğruca Uzun 
köprüye geldik. Ben hurda Ali Rızadan 
ayrıldrm. 

- Otomobilde Ali Rıza ve senden 
başka kimse yok muydu? Mesel§. Sa 
rışın bir ka1drn, yoıhut başka birisi... 

- Hayır. Ali Rıza ile benden baş -
ka otomobilde hiç kimseler yoktu. 
Yolda Ali Rıza ile hiç konuşmadık. 

Sevim mevkut Ali serbest 
Hakim Reşit suçlulann bu şekilde 

sorgularını yaptıktan sonra, Sabriyenin 
diğer adiyle Sevimin tevkifine ve ara
bacı Alinin de serbest bırakılmasına 

karar vererek evrakı müddeiumumiliğe 
yollamıştır. 

Sarışm Necla da birşey bil
miyor 
Görülüyor ki; Sarışın k;;odın, hadise

yi aydınlatacak hiç bir şey söylemiş de
ğildir. Bunu acaba Sarışın Necla, Sahir 
Operetinlde çalışan Necla çözebil~ek 

mi? Hayır.. Onun lda bildiği katille, 
Sevimin, kendi pansiyonlarından otur -
duklarıru bilmekten ileri gidemiyor. 
Belki bize katilin nasd bir adam oldu
ğunu öğretiyor. Necla diyor ki: 

- Üç aydanberi madam Elenin pan
siyonunda oturuyorum. On gtin kadar 
evvel birgUn eve geldiğim zaman Sab
riyeyi evi temizlerken buldum. Ev .sa
hibi. 'Bu kadın fakir, a'~dnn, yanıma 
aldım" dedi. Sabriye orada hizmetçi 
gibi çalı§ryordu. Fakat dört giin son
ra baktım; yanında gözliiklüı anormal 
tipte bir erkekle beraber oda tuttu Ev 
sahibi bana bu erkek için 'Sevimin ko
cası' .dedi. Sabriyeyi tanımam. Fakat 
bir aç gün bir arada bulurıduğumuz i
çin arasıra selamlaşıyor ve konuşuyor
duk. 
Erkeğe gelince onunla bir kere bile 

selamlaşmadık. Zaten selamlaşılacak 

bir adam da değildi. Sabah gider, ak
şam gelir. Kapıları brzh hızlı çarpar, 
sert sert yilrür. garip ve ~oğuk bir a -
.damdı. Beşiktaştaki bahçeye ne bera
ber gittik, ne de bcrabar geldik. On
lar arzu etmişler benim oynadığım 

bahçeye gelmişler, herkes gelebilir ta
bii. Hem esasen geceleri oyundan son
ra biz yalnız çıkmayız. Artistlerin o
tomobili hepimizi alır ve ayn ayn ev
lerimize bırakır. Bu kadınla münase· 
betim bundan ibarettir . Benim arka
daşım falan da değildir. 

Ya Necati? O ne biliyor? Hiç. Neca. 
ti, vak.tile Britanya otelinde çalI~s. 
Ali Rıza da orada oturmuştur. Geceleri 
gezen gündüzleri uyuyan bu adamı bu. 
radan tanır. Kendisinden büyük olduğu 
için de "ağabey,. der. O kadar. 

l~te cinayet hadisesinin esrarını orta. 
dan kaldıracaklarını umduklarımızın 
ifadeleri. 

lpsala cinayetinin yeni 
safhaları 
20 yıldanberi bir eşine daha rastlama. 

dığımız, en müthiş ve hayali: cinayet ro. 
manlarmı gölgede bırakacak esrarı için. 
de toplayan bu hakiki vakamn sırlarını 
çözmeye bunlar kafi mi? hayır! .. 
Şimdi,lpsalada yapılan ve okuyucuları. 

mızın birkaç gün önce sütunlarımızda o 
kuduklan cinayete ait muhabirimiz ta
rafından verilen teferrüatı görelim. Bun. 
lar bize katilin tpsalaya ve Muhiddine 
yabancı olmadığını, Muhiddine duyduğu 
gayzın büyükliij;rünü gösterecektir. Bu 
gayz kadın yüzünden midir? bilinmiyor. 
Sırrını ortaya koyacağı korkusundan mı 
dır? malam değil. Velhasıl öyle bir mese. 
le ki bütün örgüleri hep muamma. 
İpsala 16 (Hususi) - Cinayet tahki

katına ait olan evral{ hazırlanıp gönderil
miştir. Buradaki kanaate göre: 

1 - Katil, İpsalaya Muhiddini öldür. 
mek kararile gelmiştir. 

2 - Yanında kadrn getirmemiştir. 
3 - Cinayeti işledikten sonra kaçma. 

ğa te§ebbüs edeceği muhakkaktı. Çünkiı 
otomobil içinde bir teneke yedek benzin 
bulunduğu gibi otomobilin deposu da 
lpsalaya varmış bulunduğu sırada 
tıklım tıklım doluydu. Katilin bunu 
yanında bulundurduğu diğer tenekeler
den lpsalaya ginnezden hemen btraz ön~ 
ce doldurduğu anlaşılmaktadır. Deponun 

T 

il 

1 
) dolu oluşu da sıcağın tesirile şişen ben. 

zinin taşmasından anlaşılmıştır. 
4- Ali Rıza şoförü sırf otomobili ele ge
çinnek için öldürdüğü sanılmaktadır. 
Maktulün ba§ına sol şakağından girip sa 
ğmdan çıkan kurşun otomobilin ön ca
mında bir delik bırakmıştır. Bu katilin 
arkada oturduğu, otomobili durdurl
tukdan sonra ateş ettiğini, sonra şoförü 
yana iterek direksiyona geçtiği kana. 
atini uyandırmaktadır. Şoförün başında 
akan kanlar otomobilin sağ tarafında 

izler bırakmıştır. 
Bunları böylece hülasa ettikten sonra 

katil Ali Rızanın, Muhiddini bundan bir 
ay evvel de ziyaret ettiği, ikisi birlikte 
bir odaya kapanarak bir saat kadar gö
rüştükten sonra gayet neşeli olarak ay~ 
nldıkları da tesbit ediJmistir. O zaman 
kendisini Keşandan on lira mukabilinde 
lpsalaya getiren şoförün ifadesi bu mer. 
kezdedir. 

Katil, ikinci gelişinde, yani cinayetin 
işlendiği günde lpsalaya girmezden ev. 
vel otomobilini durdurmuş ve düşünme
ye başlamıştır. Bu sırada yanından ge_ 
çen bir otomobil şoförü yardıma ihtiya. 
cı bulunup bulunmadığını sormuş Ali 
Rızadan aldığı cevap "suyum bitti. ls. 
marladırn gelecek. Onu bekliyorum .. ol
muştur. 

Ali Rıza malU.m olan cinayeti bildiği. 
miz şekilde işledikten sonra yere düşen 
Muhiddine doğru eğilmi§: 

- Cevap ver öldün mü Muhiddin? 
diye üç defa sonnuş ve soruşundan son. 
ra gene Muhiddine ateş etmiştir. 

Söylendiğine göre Ali Rıza Muhiddine 
ateş etmezden önce ondan bir resim iste~ 
miş. Muhiddin kendisinde böyle bir şey 
olmadığını ileriye gidecek olursa jan
darmaya haber vereceğini söylemiştir. 

Katil bunun üzerine tehevvüre kapıla. 
rak ates etmiştir. 

illerinde neler bulundu? 
Katilin üzerinde reçete, ilfiç, kumpanya 

malı olan Zenit saati, bir çakı, gümüj 
bir sigara tabakası, 12 lira bulunmu~r. ' 

Parmağında iki altın yüzükle bir alyans 
vardır. Bu alyansın içinde 13.10.927 
rakamile Yanola adı yazılıdır. tlk önce 
bu tarih eski rakamlarla yazıldığı için • 
1937 gibi oJ..-unmus-~ da bunun 1927 ol
duğu anla~ılmıştır. Bu tarih katilin ev
lendiği tarihtir. üzerinde çıkan bir resim 
de de ayni tarih vardır. lki çocuğile bir.· 
likte çektirilmiş genç bir kadına aittir. 
Bu kadının karısı Yanolaya ait olması, 
çocukların da kendi çocukları bulunması 
pek muhtemeldir. 

MuhiHinin mektubu katilin 
eline mi geçti 
Tahkikatta öğrenildiğine göre bundan 

bir müddet evvel, 70 lira miktarında ya 
para, ya çek veya buna mümasil kıy
meti muhtevi bulunan bir mektubu Mu. 
hiddin lstanbulda bir kadma göndermiş 
ve bu mektup Ali Rızanın eline geçtiği 
ve bu münasebetle Ipsalaya geldiği de 
tahmin edilmektedir. 

Ali Riıa Muhittini nereden 
tam yor 
Katilin Muhiddini evvelce tanıdığı 

muhakkaktır. Bu tanışıklığın Eskişehir
den başladığı sanılıyor. Çünkü Muhid. 
din eyvelce Eskişehirde tayyare alayın
da ba~çavııştu. Buradan Adanaya meteo~ 
roloji memuru olarak gitmiş oradan da 

lpsalaya gelmiştir. 
Ali Rıza da eYvela Eskişehirde bilaha.. 

re Adanada bulurunuştur. Bu yüzden ta. 
nışıklıklannın bir hayli eski olduğu an
laşılmaktadır. 

Otomobıl hala lpsalada 
Otomobilini tesellüm etmek üzere I P

salaya giden garaj sahibi Niko dün ak
şam r psaladan otomobilini alamadan dön 
müştür.Kendisine mahkemeye müracaat 
ederek otomobilin kendisine ait oldttb'U 
hakkında karar alması taYsiye edilmi~tir. 

Nikonun anlattıklarına göre otomobil kan 
içindedir. Katil pardesüsünü bu kanlı 

yere serdiği için otomobiline aldığı Ali 
tarafından kan izlerinin görülmesine im. 
kan yoktur. 

Eski kansı nerede? 
Görülüyor ki Hacıosmanbayın cinaye. 

ti henüz çözülmemiş olduğu gibi kolay 
kolay çözüleceğe de benzemiyor. Ali Rı

_.. Devamı 12 incide 



Galatasaray 
Yugoslavyadaki ilk maçı nasıl 

kaybetti? 
Takımımız umumiyet itibarile iyi oynamı' fakat 
kaçırdığı birçok flrsatlar yüzünden yenalmlştir. 

Belgrad, ı 2 (Kafileye refakat eden Bu gol bizimkileri canlandırdı. Şere-
arkadaşımızdan) - Burada ilk karşı- fin uzun pasını Necdet güzel kullana
Jaşmayı (B. C. K. Beogradski sport rak kaleye sokuldu ve topu Bedriye 
club) takımı ile 45 bin seyirci önünde geçirdi. O da pası daha müsait vazi-
yaptık. Mutat merasimden sonra ta- yette duran Şerefe bıraktı. Kimse yok. 
kımlar sahada şu şekilde yer aldılar: Şerefin şütü avut oldu. 

Galatasaray: Oyun mütevazin şekilde devam edi-
Sacit, Salim, Adnan, Halil, Nuri Mu- yor. İki takım da mühim tehlikeler at-

sa, Necdet, Eıfak, Bedri, Şeref, Bü- !attı. ı 
lent. 2 ci devrede Galatasaray haf hattın-

Onlar: da değişiklik oldu. Musa santrhafa Eş-
Puhar Radvonoviç, Duhats, Sehmer fak sol hafa Mustafa da sağhafa ge-

Stevoviç, Knejiviç, Glijoviç, Vuyatino- tirildi. 
viç, Maıiyanoviç, Bojoviç, Pathanki. Eşfaktan boş kalan yerde de Haşim 

Saat: 3.40 hakemin düdüğü ile top oynatıldı. Yugoslavlar bizim kale önün 
Eşfaktan ara pası ile Şerefe oradan da de toplandılar. Sacit tehlikeyi kornerle 
N ecdete geçti. kurtardı. 

Lakin sol bek yetişerek ilk akınımızı SDldan bir akın yaptık. Necdeti ge-
taçla neticelendirdi. çe:ı top "vutla neticelendi. Bu devrede 

Yugoslav hafı topu solaçığa aşırdı. çok !daha düzgün oynuyoruz. Bunda 
SaJim yetişerek akını kesti. Top Yu- bilhassa yerden oyunu ile Musa ve Sa-
goslov santrforunda. cit, Salim amil oluyorlar. Yugoslav 

Ondan da uzun pasla solaçıkta kalesi tehlikeli anlar geçirdi. Forvetin 
hakem ofsayt verdi. Bizimkiler sahaya isteksiz şiltleri gol fırsatım vermedi 
yabancı olduklarından pek anlaşmıyor- 8 ci dakika: Haşim sıkışık vaziyette 
lar. geriye pas veren Yugoslav bekinin ha-

6 ıncı dakika: Yugoslav baskısından tasından istifade ederek takımının şe-
kurtulduk. Mukabil akına geçtik. Şeref rcf golünü attı. Bundan 10 dakika son-
topu E:fafa geçirdi. Necidet aldığı ara ra da Yugoslav sağaçığı takımına 3 cü 
pasından istifade ederek kaleye girdi. golü kazandırdı. Artık oyun seri fakat 
Bek bu akını ar.cak topu kornere at- mütevazin bir hal aldı. 
makla kurtarabildi. Kornerden gelen Hakem bitaraftı. Maçı çok diirüst 
top Şerefin ayağı ile avut oldu. Musa idare etti. Yugoslavlar takım halinde 
topu aağ haf mevkiinden kale önüne çok güzel oyun oynuyorlar. 
düşürdü. Bedriden kafa pası alan Şeref Bizden bilhassa Sacit ve Saılim çok 
ırkı bir şüt çekti. Top direğin kenarın- çalıştılar. Takımın arada sıradaki dur-
d<>n avut oldu. gunluklarr hariç iyi oynadı. 

Bir dakika sonra gene Şerefin şütü Halk: Bclgrat halkı maçın nasıl sey-
kalecinin ellerinde kaldı. Biraz sı- redileceğini biliyor. 1,30 saat zarfında 
kı çekseydi gol olabilirdi. Tamamen kulaklarımız alıştığı avaz avaz b~ğır-
hakim bir vaziyetteyiz. Bedri de bir malara yuhalara hasret kaldı. 
gol kaçırdı. Takımlarını teşyi için yegane kullan-

12 inci dakika: Yugoslav santrforu dıkları vasıta binlerce elin ayni tempo 
topu sol içe o da açığına geçirdi. Şüt. ile çarpmasıdır. Yugoslavlar misafir 
Direk kurtardı. takıma hı.ıw:ldinden fazla saygı ve sevgi 

Nurinin yanlış geri pasını sağaçık göstermesini bilen kimseler. 
kaparak kaleye girdi. Salim tehlikeyi Hulasa yapılan maçtan seyirci de, 
kornerle kurtardı. Korner atışı. Top bilhassa sporcu da hoşlanıyor, zevk 
Sacidin ellerinde, &lıyor. Esasen temiz şeylerden hoşlan-

14 cü dakika Musa Necdete derin mamak olmaz ki. 
bir pas verdi. Hafı atlatan Necdet Şe-
refe kısa bir pas verdi. Kimseler yok. 
Şüt avuta gitti. Yugoslav kalecisi çok 
§anslı. Muhakkak; 4 gol kaçırdık .. 

16 cı dakika: Top Yugoslav sağ ha
fından santrfora ondan da içe geçti, 
Plase bir şüt gol. Sacit biraz lakayıt 
kaldı. Gollük bir şüt değildi. Bilhassa 
dünkü mükemmel oyunu ile bu tehli
keyi de önleyebilirdi. Bu gol Yugoslav
ları canlandırdı. 

Biz de ise durgunluk emareleri gö
züküyor. •Bilhassa Nurinin havadan 
oynaması bizden çok iri olan Yugos
lavlara tam bir hakimiyet tesisi fırsa
tını veriyor. 

25 ci dakike:.: Tekrar canlcındık. Şe
ref geriden aldığı pası Bedriye geçirdi. 
Bek düştüğünden yanında kimse yok. 
Kaleciye adeta pas verircesine hafif 
bir şüt. Nadiren kaçmlabilinecek goller 
den biri de budur. 

Yugoslavlar mukabil akrndalar, bize 
korner oldu. Sağiçin şütü Sacidin elle
rinde kaldı. Bi~im hatlarda pek ahenk 
kaılma:iı. 

33 cü dakika: Top bizim kale önün
de. 

Soliç santrfora güzel bir pas verdi. 
Santrfor topu göğüs ile önüne aldı. 

Kimse yok. Yakından çektiği şüt ağ
lara takıldı. 

Yüzme 
Teşvjk müsabakası 

Bu hafta yupılıyor 
T.S.K. lstaııbul bölgesi sıt soprıarı 

Ajanlığuıdan: 

Yapzlan program mucibince 19 6-
19:18 pazar günü yüzme ikinci teşvik 
milsabaka.cnnın saat 14 te Moda havu-
zunda yapılacağı tebliğ olunur. l 

'Adil Oğıız 

Bu haftaki 
fu tbol 

müsabakaları 
Şild maçlarının geçen hafta oyna

nan Kardöfinal müsabakasında Bcşfü. 
taş ve Güneş takımlar üç golle be:ra
bere kalmışlardı. 

Vaktin müsaadesizliği yüzünckn 
yarım saat uzatılan bu karşılaşn•anm 
bu Pazar tekrar edilmesi icap etmek
teydi. Halbuki Güneş klübü geçen Pa· 
zarki müsabakadan sonra sc:rircilerin 
aleyhlerine yaptıklan taşkınlık hare
ketleri yüzünden bu Pazarki maçı ov· 
namak istememişlerdir. 

Futbol Ajanlığı bu vaziyet karş!
sında Güneşi hükmen mağliip addede
rek tıu hafta Şildin dömi fin:ıl maçı
nı oynntmağa karar vermiştir. 

T.S.K. 1stanbu1 bölgesi futbol Ajan
lığındaıı: 

19-6·1938 Pazar günü yapılacak 
maçlar. 

Şeref stadı: 

Beşiktaş (B), Kasımpaşa (A), saat 
14,30, ha.kem Tarık Özerengin 

Sülcymaniyc (A), !stanbulspor (A) 
saat 16, hakem Fahrettin Somer. 

Beşiktaş·Beykoz (Şild), saat 17,30 
hakem l.M. Apak. 

Yan hakemleri Hayri Dericioğlu 
ve Şevki Çanka. 

Not: Bu maçlar esnasında Beykoz, 
Hilal, İstanbulsopr, Sleymaniye, Top
kapı ve Kasımpaşa klüplerinin bu yıl 
kazandıkları kupalar da tevzi edile
ceğinden ilgili kliip delegelerinin ha
zır bulunmaları tebliğ olunur. 

•• Çamurlu gureş 

Evvelki günkü nüshamızın beşinci 
sayfasında "Fantezi,. başlığı altında 

Nizamcddin Nazifin çok güzel, bir ya
ıı çıktı. 

B 
. ,. 

u yazının ılhanur.?, arkadaşımız 

bir A vrupl\ gazetesinde gördüğü resim· 
!erden almıştı ... 

Şimdi sütunlarımıza geçirdiğimiz bu 
resimler, son zamanlarda, A vnıpada ve 
bilhassa Amerikada moda olan, garip 
bir spora aittir. 

Çamurlu güreş ... Bu hususta fazla 
izahat venneğe lüzum görmüyoruz. 

Evvelki ,giin Nizamettin Nazifin, ya
zısını okuyanlar. bugün de bu resimle
re bir kere bakarlarsa, şu İnsanlann ne 
garip ve manasız şeyler icat etmekte 
olduklarını kolayca anlarlar •. 

Deniz Sporla rı 
Federasyonu 

Reisliği 
Atletizm federasyonunun kıymetli 

reisi Vildan Aşir, vazifesinin İstanbul
da olması dolayısile deniz sporları fe
derasyonu reisliğinden çekilen Celalin 
yerine vekaleten deniz sporları ba§kan
ltğınr da yapacakbr. 

(Q)ddJlf'l1ycaı lkujp>aso mac.çOaııron<dlaı 

Brezilya - Çekoslovakya 
nıaçı nasıl oynandı 

Dünya kupası maçlamıtn Brezilya • ( 
Çekoslovakya çarpışması neticesini diin 
kısaca vermiştik, bil milhim müsabaka. 
m11 tafsilatını da bugün yazıyoruz: 

Bordo, 14 (A.A.) - Hafta arası ol
masına rağemen, Brezilya milli takı
mı ile Çekoslovakya milli takımı ara 
sındaki ikinci karşılaşma çok büyük 
bir alaka uyandırdığı için, tribünler 
15 bin seyirci ile hemen hemen tama
men dolmuş ve duhuliye hasılatı 278 
bin franga varmıştır. Bu hasılat, haf
ta arası maçlarında bir rekor teşkil 
etmiştir. 

Brezilyanın 2-1 galip geldiği bu kar 
şılaşmada her iki taraf ta takımla· 
rında esaslı değişiklikler yaparak sa
haya çıkmışlardır. 

Brezilya takımında, evvelki maçta 
sahaya çıkmış olan ekipten yalnız 

kaleci Valter ile merkez muhacimi 
Lconidas bu karşılaşmada tekrar oy
namıştır. 

Çekoslovaklar da ekiplerinde 6 o
yuncu değir;ıtirmişler ve hususile ev
velki maçta, uzun müddet oyunu oy
nıyamıyacak bir hale sokulmuş olan 
kaleci Planiçka gibi bir kaleciyi feda 
etmek mecburiyetinde kalmışlardır. 
Takımlar §u tertipte sahaya çıkmış. 

lardır: 

Brc::ilya: 
Kaleci Valtcr, miid.afilcr, Jahtı, 

N arris, mıwvinler, Britta, Brculao, 
Argcrmiro, muhacimlcr, Robcrto, Lııi 
zina, Lconidas, Tim, Patesko. 

Çekoslovakya: 
Kaleci Burkcrt, mudajiler, Burger, 

Davçik, muavinler, Koşçalek, Buçck, 
Ludcl, nıuhacimler, Horak Seneçki 
Kroyts, Kopeçki, Pulç. 

~faç gayet sıkı ve sert bir tarzda 
başlamış, ancak şiddeti evvelki maç
taki devreyi bulamamıştır. 

Rakiplerinden daha kombine ve tek 
nik bir oyun oynıyan Çckoslovaklar, 
birinci haftaynun ilk yarım s aati i
çinde maçın cereyanını kendi hakimi
yetleri altına almışlar ve 20 inci da
kikada sol açık Kopeçkinin ayağile 
ilk sayıyı kaydetmişlerdir. 

İkinci haftaym başlangıcında, Çek· 
ler ilk anlarda gene hakim oynamış
larsa da, Brezilyalılar birdenbire bas
kıdan kurtularak, İnsiyatifi kendi ta
raflarına almııslar ve 13 üncü dakika· 
da merkez. muhacimi Leonidas'ın aya
ğilc beraberlik sayılarını yapmışlar

dır. 

25 inci dakikada Brezilya sağiçi 
Luigino, mukadderatı tayin eden ikin 
ci sayıyı yapmıştır. Oyunun sonlarına. 
doğru Çeklerin yaptıkları siirekli hü· 
cumlara rağmen Brezilyalılar kazan
mış oldukları galibiyeti müdafaa et
mesini bilmişlerdir. 

Fransız hakem Kapdövil, her iki 
tarafa da yolsuz hareket etmek im· 
kanını vermemiştir. 

Brezilya milli takımı Perşembe gil· 
nü Marsilyaya dünya kupası şampi· 

yonu ltalya ile karşılaşacaktır. 

Sovyet Rusyada 
Deniz sporları çok ilerledi 

Sovyet yüzme şampiyonu Semion 
Boyçenko, son zamanlarda, 100 ve 200 
metre dünya şampiyonluğunu elde et
miştir,. Amerikalı Higgins ve Kaslay
ın rekorlarını kıran Boyçenko, 100 
metreyi kuaçlama ile 1 dakika 6,8 ve 
200 metreyi 2 dakia 36,2 de katet.miş. 
tir. (Higginsin rekoru 1 d. 10 ve Kas. 
lnyın rekoru 2 d. 37,2 idi.) 

Sovyet yüzme sporcularının muvaf
fakıyetlcri yalnız bu rekorlara inhi • 
sar etmemektedir. 

19:37 senesinde Kuznetsov, Karade • 
nizde 30 kilometreyi 11 saat 13 daki. 
ka 39,2 saniyede katetmiştir. Bundan 
bir sene evvel ayni sporcu, çok gayri
müsait şerait içinde 56 kilmetreyi 28 
saatte katetmiştir. 

Sovyet yüzücülerinin muvaffakıyct
leri, geçen senenin kanunuevvel ayın. 
da Sovyetler birliğin~ gelen sabık dün. 
ya serbest yüzme şampiyonu Jan Ta
rise karşı Koluhev, Kitaev, Vasiliyev, 

Özeroy, Kazakov ve Uşakovun kazan
dıkl:m zaferle de tceyyüd eylemekte. 
dir. Bütün bu sporcular, Jan Tarisi 

Kiev, Lcningrad ve Moskovada 200, 
400 ve 500 metrede her türlü stille 
yüzmede geçmişlerdir. 

Muhtelif deniz sporları Sovyetler 
birliğinde çok geniş bir faaliyet saha. 
sı bulmuştur. Birçok Sovyet vatan -

dnşı, senelik izin1crini, kayıkla gezin
tilerde geçirmekte ve bu suretle mem. 

leketin birçok güzel yerlerini gzip gör 
mktedirler. 

Geçen sene, Kabardino _ Balkiri'dcn 
9 sporcu, küçük sandallarla .N'alçikt<'n 
Moskovaya gelmişlerdir. Bunlar, 1.S67 
kilometreyi 86 günde katetmişlerdir. 

En uzun kayık seyahatini 6 Ukran
yalı talebe yapmıştır: bunlar, Dniepro
petrovsk'dan kalkarak Don. Moskova 
Kiev yoluyla Rostova varmışlar ve bu 
suretle 7.000 kilometre katetmişler _ 
<lir.) Kronstadt'dan Sivastopola kadar 
5.000 kilometre kateden 9 bahriye ku
mandanı ile zevcesinin yaptıkları se
yahat da şayanı kayıttır. 

Sovyctler birliğinde yelken sponı, 
yaz mevsimine has bir spor olmaktan 
cıknu~lır. Zira kışın da sporcular, mu 
azzam buz sahnları üzerinde yelkenli 
kızakalrla her d~im kaymakta.dırlar, 

Fr-aıısızlamı giizidc Clcnizcisi 
Jan Tan-is 

Yüzücüler vaterpolo oyuncuları ve 
atlayıcılar, kışın da kapalı havuzlar • 
da sevdikleri sporla meşgul olabilırtck· 
te.!ir ... retckim, bu seen kışın :MoskO" . •()"' 
vada kapalı havuzlarda kış şaın}J1) 
nası icra edilmiş ve bu müsabakalııf3 · tır· 2.000 kadar sporcu iştirak eyleını§ 

Bu sene de gerek yazın gerek kışııı 
fiovyctler birliğincle, yiizme, kayıkçı: 

. e "''· lık, yelkcıncilik, vaterpolo ve saır .,, 
bi birçok müsabakalar yapılacaktı!• 

(Ta.s) 
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B ü yük 
küçük 

yıldızların 
kusurları ... 

Bilmem dikkat ettiniz mi, yıldlzla- ı 
r~n ekserisi sinirlidir ve sinirlenmele. 
rı sun'i değil, içten gelmedir. Halbu
ki meslek icabı yıldızların hemen her 
hareketi de mütemadiyen kontrol al . 
hndadır. O halde sanatkarın küçük 
kusurları olması tabi!dir. Çünkü in
san yapma eledikleri şeyi yapmak is. 
ter. 

Gabi M:orlcyin hiddet ve heyecan 
Sahnelerinde mendilini ne kadar hırs
la sıktığına tabii dikkat etmişsiniz -
dir. O daima mendilini sıkar, çeker, 
Yırtar. Gözya!3ları fışkırmaya hazır -
n:ış gibi mendilini ikide birde gözle
rıne götürü. Ona rejisörler kaç defa. 
~ar_ bu hareketleri yapmamasım söy
edı!er. l<'akat mümkün mü? 

lieyecan sahnelerinde J. P. O. 
. :on t.ükrüğünü çok yutar, saçları di

en clıken olur, bu manzara film cep
~eden alınırsa çok çirkin oluyor. Fa. 
at bunları yapmamak artistin elin -

de deg~il k. l• •• 
Annabellanm da ufak bir kusuru 

~tı.rdrr: film ccvrilirkC'n her Rahnede 
uç dört defa ~lini ağzına götürür. 

Filmin en mühim sahnelerinde bir 
parmağıyla sümüğünü siler. Elöonor 
Povcl dans ederken elini midesi üzeri. 
ne koyar. Va11as Beri burnunu avuç -
lar. Remi boğuluyormuş gibi bir par- ~ 

mağını gömleğinin yakasına sokar. 
Fernandel mütemadiyen bir elini saL 
lar. Lui Juve çenesini eğer ve sanki 
hayali bir gözlük altından bakıyor -
ıa uş gibi daima aşağıya bakar. Greta 
Garbo kaşlarını oynatır ve alnını kı. 

rıştırır. Mişel Simon ağzını açar. Si-

mon Simon söz söylerken dişlerini sı
kar. Şirley Tampel yürürken bir as. 

ker gibi kollarını sallar. Saşa Gitri 
metinde olsun olmasın ''Allahım ! Al
lahım,, kelimelerini mütemadiyen 
tekrar eder. Lorel ensesini kaşır. 

* Con Kravford on gün kalmak ü . 
zere Nevyorka gitmiş, ve bu kısa se
yahat için kuyruklu piyanosunu ve 

şan öğretmenini de beraber götürme. 
yi unutmamıştır. Holivutta, Nclson 

Edi ile bir film çevirmekte olan Janet 

M:ık Don:ıldrn bundan vazgeçtiğine ve 
yarım kı:ı.lan filmi Con Kravfordun çe· 

Kumral 
~iizcli 

:\ladlcn 
nobcnson 
"Zcn~in 

ı;orııi(u,. 

i•mıinıle 

tıir film 
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Her gUn sine. 
manm fenni saha .. 
smda. yeni adım. 
lar atılryor ve ina
nılımyacak keşif 

ler yapılıyor. 
İnsan şarkı söy

" lerken ve yahut 
konuşurken han. 
çeresindeki s e • 
tellerinin ihtizaa 
da geçenlerde fiL 
me alındı. Ameri
kalı mühendisler 
bu işi başarahil • 
mek için saniyede 
4000 şekil çeken bir makine 
yapmışlardır. Bu suretle ya 
pılan film, saniyede 24 şe
kil gösteren normal bir si. 
nema makinesile beyaz per
deye aksettirilmiş ve bu su
retle filmi seyreden alimler 

.~ ve mütehassıslar sesin in· 
Ban boğazından nasıl çıktı. 
ğını iyice tetkik edebilmeye 
imkan bulmuşlardır. 

Bu tetkikler, iki sanimet· 
re uzunluğunda ince bir te
lin ihtizazmdan çıkan insan sesinin 
koskoca bir salonu nasıl doldurduğu
nu meydana çıkarmıştır. 

Bu buluşlar ilim filemini alakadar 
ettiği kadar sinemacıların da işine 

yarıyor. Neden mi? 
Bir defa sesleri ayar etmek imkanı 

elde edilmiş oluyor. Bu keşfe daya. 
narak Rezonoskop isminde bir alet 
yapılmıştır. Bu alet sanatkarın sesi
nin bütün teferrüatrnı ölçüyor. Han
gi perdedeki şarkıları söyliyebileceği
ni tesbit ediyor, çok beğenilen sesler 
de bu aletle ölçülerek makbul sese ait 
rakamlar elde ediliyor. Bu suretle ye. 
ni mesleke başliyacak bir sinema he
veskarının istidadı ve muvaffakıyet 

derecesi evvelden kat'i olarak kesti
rilebiliyor. 

Bu aletten ilk istifade eden füer 
Dot isminde bir operet artisti olmuş
tur. Bu artist bir film için çalışmrş, 

ııı;.ı ,, 
~ ~._ 

.. '\:." \ 
'.. \ ",. 
»mılr ' ~ 

sesli 
Diyanna 
Dur ben 
size 
hitap 
ediyor 

fakat sesi matlub 
sesten bir oktav 
aşağıda olduğu i
çin muvaffak ola. 
mamıştı. Rezo • 
noskopla yapılan 
ölçmeler hançere
sinin istenilen irti
fada ses verebile. 
ceğini meyaana 
çıkardığı için mü-

tehassıs bir doktorun ve bir şan öğ
retmeninin el birliği sayesinde yıl

dızın sesi düzeltilmiş ve film çevirme. 
sine mani kalmamıştır. 

Amerikadaki bütün sesli musiki 
dersi veren müesseseler, derhal bir 
Rezonoskop tedarik etmişler ve ders
hanelerine ses mütehassısı birer dok
tor aramaya koyulmu§llardır. Yalnız 

tıbbın bu yeni şubesiyle meşgul olan 
doktorların sayısı ihtiyacı karşılıya

cak kadar çok olmadığından doktor 
öğretmenlerin isledikleri ücret henüz 
çok yüksektir. Fakat yakın zamanda 
bunların sayısı artacak, her memle. 
kete y~yılacaklardrr. Bütün musiki 
dershaneleri doktor ve birer Rezonos
kop edineceklerdir. Ve bundan sonra, 
birçok şehirlerde yeni yeni reklamlar 
görünecektir: "sesinizi billiirlaştırı

nız bayan!,, 

* Simon Simon çevirmekte olduğu 
Joset filmini bitirmiştir. Bu filmde 
yıldız biribirine hiç benzemiy~ iki sa • 
natkar halinde şarkı söylemekte ve 
dans etmektedir. 

* Holivutta Jorj Bren'in Greta Gar 
boya karşı olan aşkının devam etmek· 
te olduğu söyleniyor. Garbonun Sto
kovski ile evlenmesinden sonra Jorj 
studyodan ve dünyadan elini çekerek 
villasına çekimiş ve o gündenberi hiç 
bir yerde görünmemiştir. 

* Aşağıdaki vakayı bizzat Silviya 
Sidney anlatıyor: ''Geçen gün Nev .. 
yorkta bir sinemaya girdim. (Çıkmaz 
sokak) filmi oynuyordu. Oturdum. 
Perdede yü7).mü gördüm. 
Yanımda oturan kadın canı sıkıl. 

mış gibi bana döndü ve: 
' 'Bu yıldızın daima ağlar gibi du

ran suratı hi!( de hoşuma gitmiyor, 
dedi. 

* Ogüst Baron ölmüştür. Sinema 
seyircisi bu ismi hatırlamaz bile. Fa. 
kat sesli sinemanın icadında bu za -
tın payı çok büyüktür. İlk uf ak sesli 
f1lm. makinesini kırk sene evvel yap. 
mıştr. Bu günkü makineler, o vakit 
kullanılamıyan bu aletin tekamül et
miş şeklidir. Kaşif 82 yaşında,, unutul
muş, kör ve inmeli yaşıyordu. Ölümü 
bir kurtulu olarak telakki ediliyor. 
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Güssi, olanı biteni mutadı veçhile 
şişirerek anlattı. 

Hapishanelere esrar sokmakta 
güvercinler in oynadığı rol 

-86-
Hapisanelere esrar çok tuhaf ve çok 

muhtel.f ıekillerde girebiliri. öteden
beri malUm olan usullerin, şekillerin 

çoğu öğrenildiği, ağza düştüğü ve va
zifelerini layıkiyle yapmıya muktedir 
gardiyanlar tarafından bulunması ko
laylaştığı için eski şekiller ter~edilmit
tir. 

den çıktı mı, mahkQma esrar gönde 
reeek adam yakalar, kendi evine gö
türür ve bir iki gün aç bırakırmış ..• 
Sonra aç hayvanın kamına küçük bir 
paket esrar sarar ve kediyi getirip 
hapiaanenin civarına bırakınıuı, Ken
iclisine iyi bakan, gilzel yemekler veren, 
karnını gilzelee doyuran mahkQmu 
insiyaki bir tabii sevkle bilen kedi 
damdan dama, atlayarak ldemir par -
maklıkh pencerelerden süzillerek so
luğu efendisinin, velinimetinin yanın. 

da ahrmı9. Bu auretle kedi efendisine 
kavuıtuğu gibi mahldlm da kedinin 
kamında bağlı olan esrar paketine ka
vuşurmuş 1 Hapiaanelere, kunıdurala

nn taban astarlan anamda, ökçelerin 
içinde de esrar ıokulmu~ fakat çok 
defa tutulmU§tur. 

Havuza döndü. Fon Ştorhaym ise f 
metrdotelle konuşmıığa başladı. Onu 
müessesenin gördüğü rağbetten dolayı 
tebrik etti. Sonra eline bir eey sıkış. 
tırdı. Metrdotel iğilerek tesekkUr et -
ti; fakat suratı gene asık kaldı. Çünkü 
harbi hala unutmıyan, ve bah§iş bin 
franklık bir banknot şekline de girse 
Almanlara karşı muhabbet duymıyan 
Fransızlar elan mevcut bulunuyor. 

ıx 

GUssi ile Denis Karden o nkşam ye
meğini Paris kahvesinde yediler. Li. 
mana kocn bir transatlantikle seyyah· 
Jar gelmiş bulunduğu için bUtlin ma. 
salar tutulmuştu. Muhit çok neşcliy . 
di. Fakat iki ahbab ne muhitleriyle, 
ne de musikiyle alakadar oluyorlar -
dı; onlar gayet ciddi lelerle mcşgul
dliler. 

Güssi, olan biteni mutadı veçhile 
biraz şişirerek anlattı. Denis hiç ses 
çıkarmaksızın onu dinliyor ve dUşUnU
yordu. Londradan hareket edeceği sı. 
rada Mordavnttan kendisini çok mera 
ka dilşilren şifreli bir telgraf almıştı. 
Morda vnt bunda, yUz bin ingiliz lira
lık bir çek vermek için izin istiyor ve 
buna neden lüzum gördüğüne dnir iza
hat olarak da ''malın bu Ucrete rn.yık 
olduğunu,. bildirmekle iktifa ediyor. 
du. Nam mUstearı Jason olan Deni -
sin Mordavnta, lord Vitleyin de Dent 
se olan itimatla.nnın derecesini gös • 
termek için şu telgrafın gönderildiğini 
söylemek katidir: 

Para emrinizdedir. 
Aşil ilk defa olarak bu kadar milhim 

bir mcblnğ sarfına mezuniyet istemiş
ti. O zamana kadar on bin ingiliz U. 
rasını geçen tediyatta bulunmuş de -
ğildi. Şu halde bu seferki malfunatın 
son derece mUhim olduğunu kabul et. 
mek 18.zımgellyordu. 

Mordavnt tecrübesinde ve ihtiyat -
kftrlığında bir adamın herhangi bir 
malUmata değerinden bir peni bile faz 
la para ödemiyeceğini Denis gayet iyi 
biliyordu. 

Dcnis, Glissiyi stkı bir isticvaba ta. 
bl tuttu. 

- Demek Mordavnt korkuyordu? 
- Belki de korkmuyordu; fakat si-

nirli olduğu muhakkak. Bu da gayet 
tabii. Çünkü Mordnvnt zaten bir buh. 
ran içindeydi, çehreleri insana itimad 
telkin etmiyen iki adam tarafından 
mUtcmadiyen takip edilince sinirlen -
dl. 

- Hali pek acalbdi. Bana çocukça } 
şeylerden bahsetti. Uzun uzadıya golf 
mevzuu Uzerinde konuştuk. Evvela 
bahsı size getirdikçe 18.f karıştırdığı 

halde konu§mamımı sonuna doğru si. 
zin lMınızı o açtı. Halbuki ben onu si
ze dargın bile sanmıştım. 

- Hakkımda ne dediğini hatrrlıya. 
bilir misiniz? 

-1pe sapa gemez şeyler! bann ka
lırsa o da ne söyledipini bilmiyordu. 

- Hafızanızı zorlayınız Güssi. 
Sözlerini aynen tekrar etmenit.i rica 
ediyorum. Bunların fevkalMe ehem
miyeti olabilir. 

- Zannetmem. Manasız ı:eyler söy
lüyordu. Çok sinirliydi. Ta.bit halinde 
olmadığı ~undnn da belli ki, imdad 
sesleri üzerine ben ko§tuğum za. 
man o peşimden gelmedi. 

Denis. Mordavntın neden gitmediği
ni anlamıştı. Fakat GUssiye bunu söy. 
lemeyi faydalı bulmadı: 

- Belki de hakkınız var Güssi... 
- Buranın polisleri de ne tuhaf! Ci-

nayetten bahsettiğim zaman bana a
det:A kızdılar. Benden delil istediler. 

- Elinizde delil var mı? 

- Hayır. Delili bulacak olan ben 
değilim, polisler bulsunlar! 

- Bulabilirlerse ... 
- Bulmaya teşebbüs bile etmiyor. I 

tar. Babama vaziyeti yaza.cağım. O 
müdahale ederse bura zabıtası' belki 
harekete geçer. 

- Ben sizin yerinizde olsam hi_çbir 
şey yapmazdım GU8sf. .. Onlar bir de
fa işin cinayet olmadığına kanaat ge. 1 
tirmişler, bu fikirlerinden kolay ko • 
lay dönmezler. 

- Maamaf ih az kaldı ölUmUme se
beb olacak olan şoförü eikP.yet ede • 
cektim. 

- Siz bilirsiniz. Ama ben sizin ye
rinizde olsam sigorta kumpanyasının 
vereceği tazminatla iktifa ederdim. A. 
rabanız şimdilik kullanılamıyacağı i
çi yarın trenle Londraya dönseniz iyi 
olur. 

Bu fikir Gilssin1n hlç işine gelmi
yordu. O, güzel sarışın kızla macera. 1 
sının artık iyi bir safhada ilerlediği- 1 
ne kanidi. 

- Asla! diye cevab verdi. Bir arka. 
daşını öldürUlsUn de ben nun katili
ni bulup intikam almıya çalışmıyaynn 
ha? Ben böyle şey yapar mıyım sanı
yorsunuz? Katili beraberce arı~"aca. 

- Mordavntm buhran içinde oldu- ğız! 
ğuna nereden hUkmettitıiz? - Bu işle yalnız ben uğraşsam daha. 

~lllllllınlJıncıncJBIE'.3WDlllllmJtWll• .... 
Benim bu kadar makul ve böyle muhakeme yUrUtmeği bi

len bir kız olduğumu görUnce hayli şaşırdı; fakat bana kat'i 
olarak wz verdi, ben de elini tutup muhabbetle sıktım. 

iyi olur. Siz eimdiye kadar çok yorul
muşsunuz. Bana çok kıymetli ip uç.. 
ları verdiniz. Tek başıma bunları ben 
bulamazdım. 

- İki kişi olursak işi daha sUratle 
hallederiz. Sizi yalnız bırakacağımı 
sanmayın. 

- TcşekkUr eedrim GUssl. Fakat 
ben yalnız çalışmayı tercih ediyorum. 
Benim batıl denilen §Cylere itikadım 
vardır; mesela Uç rakamından korka
rım. Bu işte de üçün uğursuzluğundan 
korkuyorum. Evvela Mordavnt öldü -
rülmliştU. Sonra size suikasta teşeb
b~ edildi. UçilncU bir tehlikeye ma. 
ruz kalmanızı istemem. 1ngiltereye dö
nUnUz. Arabanız burada tamir edilir 
ve birkaç hafta sonra dönerek araba
nızı alır ikinci bir seyahate çıka.rsı -
nız. 

- Ben vazifemi yapacağım. Hem 
siz daha o genç kızı görmediniz. Za. 
vallı bugün kimbllir nekadar aramış
tır. Yarın beni görünce çok sevinecek! 

- lmdad istiyenin o olmasını garib 
bulmuyor musunuz? 

- Bizi birleştirmek istlyen mukad
deratın bir cilvesi herhalde! 

- Onu soymak istiyen haydud na
sıl bir adamdı? 

- Göremedim. Merdivenlerden indi. 
ğimi duyunca hemen kaçtı. Bir taban
cası, bir de kocaman hançeri vardı. 

Denis, GUssinin tabiatını iyi bili
yordu. Onun söylediklerinden Uçte i
kisıni tarhetmek laztmdı. Gayet mahi. 
ra.ne, ondan, faı·kcttirmeks.iı.in, bUtUn 
bildiklerini öğrendi. Netice hiçe yakın 
bir şeydi, G~sinin bir §eyden haberi 
yoktu. 

Mordavntm yUz bin ingiliz lirası ö
dediği sır acaba neye dairdi? Bu sır 
ondan çalınmış mıydı? Denis bu son 

sualin cevabını verebileceğine kanidl. 
Mordavnt yüz bin lira değerinde bir 
sırrı kolay kolay çaldıracak adamlar -

dan değildi. Bu takdirde elde edilen 
malfımatın emniyette olması lazımdı. 
Fakat acaba bu malfunatı neden sil • 

ratle göndermemişti? Bir casusun lu{ 

vazifesi elde ettiği malfunatı ve vesi. 
kaları sUratle göndermek olduğuna 

göre, Mordavnt neden böyle yapma
mıştı? planları Aşilin ne suretle ve ne 
vasıtayla aldığını bilmediği için bu 
nokta onun zihnini fazla işgal ediyor· 
du. 

(J8A IWl!A~Q) 

Esrar ötedenberi hapisanelere muh
telif eşya arasında, muhtelif tarzlarda 
ve eşyanın şekline göre saklanarak so
kulurdu. 

Bir kaç misal vereyim: 
ı - Belli edilmiyccek surette açılan, 

iç1ne bir miktar toz halinde esrar - bu
nun bir adı da gubardır.. konduktan 
sonra kapatılan tütün paketlerinin için-
de ... • 

2 - KömUr tozuna bulanmış esrar 
parçalarını Uç beş okka meşe kömürü 
arasında, 

3 - Hamur içine koyup fırında pi· 
~irtmek suretiyle. 

4 - Kadınların tenasill llctlerinin 
içinde. (Kadınlar bu suretle hapisane. 
lere kUçUk boyda çakılar, sustalılar 

da sokmuşlardır.) 
Asprin tUplerine doldurup makatla

rına sokmak suretiyle hapisanelere 
esrar sokan erkekler de vaildır. Bu 
işte kadınlar çok defa tutulmuşlar, fa
kat erkekler yakalanmamışlardır. 

Eskiden, İstanbul hapisane bahçe
sine Divanyolundaki Firuzağa cami -
inin minaresinden, civar evlerin pen. 
cerelerinden çok defalar küçilk torba
lar içinde esrar atılmıştır. 

GUVERC!NLERtN GETIRDtCt 
ESRAR .. 

Bunların en kurnazca yapılanı, A
nadolu hapisanelerindc iken gördü -
ğüm güvercinlerle yapılan esrar ka
çakçılığıdır. O devirde, çok mühim 
posta vazifeleri gören, mektup götü. 
rüı.- getiren güvercinlerin, esrar ta
§nnakta da çok ustalıkları vardır. Be
nim bulunduğum hapisanelere, ka
rmlannm altına bağlanmıı küçük 
torbalar içinde esrar taştyan güver
cinlere bir çok defa rastladım. 

KEDİLER DE ESRAR KAÇIRIYOR 

Anadlu hapisanelerinıde kedilerle 
esrar kaçakçılığı yapıldığı da olur. 
muş! .. Fakat ben görmedim, bana bir 
mahpus söyledi. Ben de onun söyledik
lerini size hWba ediyorum: 

Mahkfun bu iş için çalıştıracağı 

kediyi iyi besler, çok güzel bakarmış. 
Bu suretle kediyi kendisine adam akıl
lı alıştırdıktan osnra pencereden dı

~arı salrverirmiş. Hayvan hapisane -

Son yıllarda hapiaanelere esrar eo
kuı tarımda da göze çarpacak yeni
likler görülmemi§ değildir. Bunlardan 
gördüğüm bir kaçını anlatayım: 

İri taneli 33 1ü bir tca'bih tasavvur 
eldiniz .. Esrar ısıtılarak büylik tesbih 
tanesi şekline getirilmiş, iplik geçi • 
rilmek üzere de ortalan delinmiştir • 
Siyah toz boya ile hallediien yumurta 
akı bu tanelerin il.zerine sürülerek 
kurutulmuı ve iplik geçirilmiştir. Te
miz kıyafetli bir adam, herkes gibi bir 
mahpusu ıiyarete gelirl, uaulen il.ze
ri aranır, çakısı, fazla parası varsa 
emaneten alınır .. Tabiidir ki, tesbihi -
ni almak, muayene etmek herhangi 
gardiyanın hatırına gelmez. 

Tesbih tanesi ıekline getirilen 
estann üzerindeki yumurta akı, ince 
bir ~ar halinde taneyi kaplar ve 'hari 
ce koku sızmasına iml<an bı~az. 
Bu itibarla kokudan da anlamak müm 
kün .değildir. 

Ziyaretçi tehlikeyi atlatmr§, hapi • 
sancye girmiştir. Bundan sonra mah
pusa teşbihi vermek kalır ki, bu da 
gayet kolay bir iştir • 

Ayni ameliyeyi geçirmiş, ziyaret -
çinin paltosuna karııhkh dikilmiş (8) 
tane. büyük düğme.. Ziyaretçi cümle 
kaprsından içeri girer. Onun palto 
düğmelerinin esrardan yapılmıı cl
duğunu bilmesine imkan olmıyan 

gardiyan üzerini usulen aradıktan 

sonra ziyaretçinin girmesine müsaade 
eder. fçerde düğmeltr koparılır, ziya. 
retçi de paltosunu koluna alır, hapisa
neden çıkar, gider. 

Esrar sokmanm garip bir tarzını da 
( ... ) hapisanesinıde gördüm: 

(Devamı var) 
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Hnftn sonundn nikahımız kıyıldı. Hürriyetimi muhafaza 
edeceğimden emin olduğum için biıtün o merasimin tadsız, ma. 
nMız safhalarını neşeyle karşıladım; kendime cebretmeye mec
bur olmadım. belki de herkes bana - Blua'lılann ağzı ile söyli. 
yeyim - ''hayli yırtık bir mahalle kızı,, demiştir. Kendisine ha. 
zırlıyabfldiği yepyeni ve imkanlarla dolu bir vaziyetin füsunu
na kapılan bir kızcağızı, becerikli ve cerbezell bir kadm san. 

Çeviren: Nuır~ooa~ ~TAÇ 

-SO-

na dayanmakta anlatılmaz bir haz duyduğum bir aşık buldum. 
Allah'm bildiğini kuldan ne saklıyayım? gönlümde Merak u. 
yanmıştı (belki bu, biraz da, onun yeminini dindarane bir s:ı· 
dakatle tutmasının tesiriyleydi). Kendi kendimden utarup mu· 
kavemet gösteriyordum. Fakat sadece kibirden gelen bir muka
vemet nekadar sürebilir ki? akıl, uzlaşıvermek için birçok se
bebler öulup çıkarıyor. Bayramımız, iki aşık arasında gibi, giz
li kaldı ve aramızda hep böyle gizlı kalacak. Sen de kocaya var. 
dığm zaman bana hak verirsin: o şeyleri kimseye anlatmak 
doğru değildir. Sadece şunu bil ki en ince aşkın istediği şeyle
rin hiçbirinden, hatta o anın eerefi denebilecek bir histen, bek
lenmedik tadlı bir halet karşısında duyulan hayret hissinden 
bile mahrum olmadık: o anın bahşetmesini dilediğimiz ve birer 
sır olan lUtuflar, naz, ibram, kapılıverme, ne zamandır sezdiği. 
miz ve hakikatiyle karşılaşmadan hayaline ruhumuzu bendetti· 
miz en büyiik hazlar, hasılı en füsunkar eekilleri ile bütUn ca· 
zibeleri vardı. 

dılar. · 
Kardeşçiğim, hayntımın blitün 7.<>rlukları birer birer gözü

mün önünden geçmişti; fakat o adamı bahtiyar etmeyi sami
miyetle istiyordum. Bizim yaşadığımız bu ıssız, Ucra yerler. 
de hüküm kadının elinde oın,· zsa evlilik hayatına tahammUl e
dilemez. Bir kadında hem bir sevgilinin cazibesi, hem de bir 
zevcede aranan meziyetler bulunmalıdır. Zevklerin her zaman 
tadılması elimizde olduğu hissini vermeyip de onlan daima eri
§ilmesi şliphcli diye göstermek, bütün insanların pek haklı ola. 
rak, hem de pek çok kıymet verdikleri gurur hazlarının yenilen
mesine ve tadh zehabm devamına hizmet etmez mi? benim ta
savvur ettiğim şekılde kan koca aşkı, o zaman kadını ümid ile 
kuşatır, Mkim kılar, ona tükenmez bir kuvvet, etrafında her 
şeye çiçek açtıran bir hayat ateşi verir. Kadın kendine nekadar 
hakim olursa n~kı da, saadeti de yaşatabileceğinden o kadar 
emin olur. 

Fakat bizim arnmızd:ı kararlaştırdıB"ımız şeylerin bir esrar 
perdesi altında kalmasını ş'.U't koştum. Karısmm boyunduru. 
ğuna giren erkek, pek haklı olarak, gUIUnç bulunur. Bir kadı
nın nUfuzn tamamiyle s;izll kalmalıdır: biz kadınlarda her hu· 
susta asıl letafet esrardan doğar. Ben o vunılmu~ insanı tek. 
rar kal:lırmnk, onda sezdiğim meziyetlere yine eski revna.ğı 

vermek ıstiyorum ama Lui'nin her hareketinin kendiliğinden 
geldiği zanncdilmelidir. İşte ben kendime hayatta böyle bir \'a
zife edindim; bu, bir kadına şan vermeğe yeter. Hayatı be
nim için alakaya <leğer bir ha.le getiren bir sırrım, bütün gay. 
retlerimin gayesi olacak ve ancak senin ve Aallahımın bilece
ğiniz bir tasavvurum bulunduğu için adeta iftihar ediyorum. 

Şimdt bahtiyarım diyebilirim; saadetimi sevdiğim bir kim
seye söyliyemcscm belki tamamiyle bahtiyar olamazdım. Ona, 
Lu!'ye söylemeye imkan mı var? saadetim onu gücendirebilir, 
bunun için kendisinden gizledim. Onda, ıstırab çekmiş bütün 
erkekler gibi, adeta bir kadın hassasiyeti var. Tam üç ay, ni. 
kahtan önceki halimizi muhafaza ettik. Söylemeye hacet yok, 
ben, aşkın zannedildiğinden çok daha bağlı olduğu bir yığın 
şahsi meseleleri inceledim. Gösterdiğim soğukluğa rağmen o 
nıh cesaret bulup açıldı: o çehredeki ifadenin değişip gençleş
tiğini gördüm. Eve benimle beraber giren zarafet, baktım O· 

nun şahsına da aksetmeye başladı. Yavaş yavaş, nasıl oldu. 
ğunu kendim de farketmeksizin ona alıştım, onu da bir başka 
ben ettim. Onu göre göre, ruhu ile çehresi arasındaki uygun
luğu keşfettim. Hani sen ''koca 'denilen hayvan,. diyorsun, o 
kayboldu. Tadlı bir akşamdı. Sözleri ta ruhuma işliyen, kolu-

ltiraf edeyim ki bu güzel aeylere rağmen yine istiklal şar
tımı muhafaza. ettim; bunun bütün scbeblerini sana söyliyenıi· 
:receğim. Fakat hayatımı ve hislerimi, böyle yarım dahi olsa. 
senden başka kimseye anlatmıyacağım. Bir kadm, taparcası
na sevsin sevmesin, kocasına ramolsa dahi, hislerini ve izdh•nc 
hakkındaki dilşlincesini gizliyemezse öyle zannediyorum ki çok 
zarar eder. Benim yegane sürurum, adeta ilahi bir sürur, son· 
ra evlatlarıma da vereceğim hayatı evvela o zavallı adama bah: 
şettiğ!me emin olı:ııamdan geliyor. L\ıPye tekrar gençlik, kU\'" 

vet, ,neşe geldi. Artık eskisi gibi değil. Ben, bir peri gibi fc. 
laketlerin hatırasını bile sildim. Lui'yi bambaşka bir adanı et
tim, sevimli bir adam haline getirdim. Hoşuma gidcceğindC'!l 
emin olduitu için zekasını gösterip yeni yeni meziyetler mc> da· 
na çıkarıyor. 

:(Devamı var) 



HABER'in bir g~nlük uzun hikayesi 
v ORGUNLUKTAN bit - M h lk 

kin bir halde idim. Ne. a ta\ ~ ta\ 
reye gidersem eşyam arasında ~ \S' U U U \S' 
sürüklediğim koltuğa çökmil§, 

Yazan 
Fredeı ic Sander 

yerli uşağın duşu hazırlamasını k .§\ r .§\ r o 
bekliyordum. Misafir evinin ve. ~ ~ 
randasında bir k~ tuvalet oda-
sı haline konulınU§, birkaç bur. 
nuı dalından bir paravana yapı. 
lıp yere de, muşamba bulunma. 
dıiından, hurma yapraklan se
rilmişti. 

Ortalık karanrken vardığım 
bu köy, Hattı - Ostüva Afrika' 
sında, Fransızlann işgal ettiği 

topraklarda, Navgu köyü idi, 
uzun yolculuğumun da son nok. 
tası orası olacaktı. 

BQyük Hattı - Ustüva orma
nında. hem de hayli dallık bir 
araıide, Y.\lı yirmi kilometre yol! 
Birkaç aydanberi, dağların ete
iini takip ederek, günde vasati 
olarak on beş, yinni kilometre 
gidebiliyordum; çoğu zamanda 
çamur içinde yQrilyorduk. Yolu. 
muzu ancak pusla ile buluyor-
duk. Yanımdaki zenciler otlan 
kesiyor, her yüz metrede bir de 
etraftaki hayvanlan öldürmek 
'Veya kaçırmak için ateş ediyor. 
lardı. 

O havalideki sıcaktan ve yağ. 
nıurlardan ne çektiğimizi söyle. 
ıneğe hacet yok . 

- Binba§ım, duş ham. 
lyi bir dU§, kötü bir yemek 

'Ve sonra günün en sevdiğim saa
ti. O saatte beyazların bir kısmı 
Yatıp uyur, bir kıs mı da aa a
cı memleketlerini, çoktandır 
hasretini çektikleri rahatı düıü. 
nilr; İngilizler de viskilerini içer. 
Ben o saati yerlilerle konuş. 

Dlakla, daha d<>lrusu onlan !IÖ)'

letınekle geçirirdim. 

O havalinin köyleri tepelerde 
olcfuiu için ekseriya akşam Qst. 
leri serincedir. 

OrtaYI. bir ateş yakarlar, biz 

Ateşin alevi, tütünün dumanı, 
ihtiyar reise tokU§turulan bir 
bardak prap, fakat bilhassa a. 
~in alevi bir itimat, bir muhab 
bet havası yaratırdı. Yavaı ya. 
\laş, sük!tt içinde, bir takım §eY· 
ler öirenirdim. Müstemlekeler 
de çalı§8!1 bir tabur kumandanı 
S:Ok §e)'ler öğrenmelidir. 

Yani o saat benim sadece gö
llül eğlendirdiğim değil, biraz da 
'aıifemi gördfiiüm Statti. 

Fakat o a1qam iş düşünecek 
hatiııı yoktu; eski masallar din. 
leıneıc istiyordum. 

Bizim yerli çavuş Bakala da 
bizinııe beraberdi; bu zenci, vak. 
tile alaman müstemlekesi olan 
bir toprakta doğmuş, Atamanlar 
~yaşamış, o devire dair 
ha1Ji tatlı hikAreler bilen bir a-
daındı. 

ı..~ hikAyelerinin başlıca 
:"'ISUSiyetlerinden biri, komedi 
ile dramın biribirine kanpver. 
~dir. 

Daima yanımda bulunanlan 
la\r\ıp Bakala'yı çağırttım. O. 
~-~ni açmak, keyfini ge
-..lllek lAzımdı; köyünden, ora-

~ katan babasmdah, gençli. 
~ilde o devrin beyazlan ile o. 
~- rnünasebetlerinden bahset -

Dakaıa, bir Ataman ba§Çavu
~ uşaklık etmiş; bana anlat. 
riı hika)·eden sonra da onu bı. 
~-
~ yavaş yavaş uyumll§tu. 

trafmuzda, kapkaranlık or. 
:an leceden pek farkedilmiyor u. 
~~.nc:aı< üçümüz kalmıştık: ateş. 
-caacaıa, bir de ben. 
ca Baka.ta ara sıra eğiliyor ve kp
t kUtQkl .. rclen birini rakalaylf' 
~ e atıyo .. du. 
nlattı~ hıkAreri. hatınmda 
dıftna göre yazıyorum. 

M BlLA mevkiini idare et
mekte olan mülAzim, has. 

talanrp izin alınca kumandan 
fon Ştayfenfels'in canı hayli sı. 
kılmış. Monokl taktılı için da
ima mütekallis duran yüzüne 
rağmen neşeli bir adammış ama 
o gün yüzü ile ruhu arasında 

tam bir ahenk varmış. 
Yukanya bir adam gönder. 

melt lAzım, kumandanın yanın. 

da da bu işe aynlacak fazla mü. 
lhim yok •• 

Muvakkat bir zaman için ba,. 
çavuş Şram'ı göndermeğe karar 
vermişler. 

Şram öyle akıllı bir adam de. 
ğilmiş, hattl haylica budala ol. 
dutu da söylenebilirmiş ama 
hayali de pek i~lemediğinden 

tehlikesi de olnuyacağı zanne. 
dilmiş. içkisi de faıla değilmiş: 
bir çavuşa yakı~cak kadar. Her 
halde beyazlann kudretini tem
sile lAyık bir adam: Sanşın, bo. 
yu bir mette doksan iki, yumruk 
lan da topuz gibi.. Yerliler o 
yumruklan bAl4 unutmamıı. 
Şram yerine gidip yerleşmi~. 

kendisine bir mill4zim, bir zabit 
vazifesi tevdi edilmiş olduğunu 
isbata çalıpmf. Artık öfkelenme 
ği bıralaıuş, yumruk atmaktan 
vazgeçmiş, kırbaç kullanmağı 

daha münasip bulmUJ (imhacı 
olmadtlı için hurma dalı kesti. 
rip ondan kırbaç yapmış) • Sa
atinin cammı çıkarıp onu da 
monokl diye g6IOne yerleftir. 
mio ama odasında kq1annı ça. 
tmca camı kınvermiş. 
Yanına bir yaverle bir de u§ak . 

efendisin duş altında sabunla. 
makmış. BaKavuş Şram, iyi 
kalpli bir adam olduğundan, u
Piı ile pka etmekten de çekin. 
memıiş, yani yıkanırken sabun 
köpüklerini onun yüıüne atar, 
neşeli ne§e}i gülenniş. Ama an. 
cak o saatte ciddiyetinden, şid
detinden biraz fedakarlıkta bu
lunurmuo; diler zamanlarda, 
zencilere beyazlarm birer iWı 
oldulunu anlatmak lhmıgeldi
iini bilirmi§. 
Hastalanıp izin alan müllıi. 

min ıamanmdan kalma onbaşı 

Retıke de çavuşa muavin diye 
verilmiş. Şram, kendisinin çavuş 
luktan yüksek bir mevkie il.yık 

oldulunu ona da isbat etmiş. 

Retzke, emsaline müstemleke
lerde çok tesadüf edilen küçük 
zabitlerden biriymiş: )Azım o
lunca kendilerine birer rütbe 
verilir, sonra bir kabahatleri gö. 
rülüne rütbeleri indirilir; hem 
kahramanlık etmeleri. hem de 
olmıyacak budalalıklara kallat. 
malan kabildir. Böyle insanlan 
Kipling çok iyi tasvir etliıi§tir. 
Şram ~ kadar uzunsa Retzke 

de o kadar kısa imiş. Koca koca 
kara bıyıktan varmış, bunlar 
düşünmesine çok yardım eder
miş. Mühim bir mesele sorulun
ca hemen bıyılm sol tarafını u. 
zun uzun olqamala başlarmış. 

Retzke, Şram'ın aksine olarak, 
içkiye hayli düşkünmüş ve bir 
onbaşıya yakışabilecekten çok 
içermiş. 

Biribiri ile anla1111ı§lar. 
ÇaVU§. yükselmek için gözü. 

ne sahte bir monokl takmaia 
kalkmış ama onbap ile arka~
lık etmek için dudağına sahte 
bıyık taıpnap lüzum glSrmemiş. 

Gurbet. biribirine hiç benze. 
miyen adamları bile dost edrr: 
bir cin~en olanlan dost etmesin 
mi? 

işler tıkmnda gitmiş. Şram 
iyi bir zabit \"ekiliymiş. 

1 ŞLERDE belki hiçbir ak.. 
saklık olımyacakmq ama 

hastalanıp giden mülAzim zama. 
modan kalına bir sırtlan - a. 
dam, yani bir yamyam ~ 
lesi varmq. Henüz bir karara 
raptedilemiyen. henüz tahkikat 
aafbasmda olan bu mesele bq.. 
çaq Şram'm zihnini hayli it
gal ediyormuş. · · 

Her akşam, saat altı sularında, 
..rn! Is , • 

- Şy domuzlan bir çağırıp da 
isticvap etmek tazım, denniş. 

Retzke de başını sallarmış; 

amir kendisi değil ya! nesine 
llzmı. Fakat o herifler de bir 
ada.pı yemiş; herhalde yemiş ol
malan ihtimal dahilinde; mesele 
öyle yüzüstü bırakılamaz. Şram 
bir türlü kararını veremiyor
muş. 

Nihayet bir gün, daha doiru
su bir gece kararını vermi§. 

O akpm onbapyı yemeğe da. 
vet etmişmiş. Yanlarında iki 
sandık bira ve birkaç kutu kon. 
serve ve domuz eti gibi leziz şey
ler de vannış. Hasılı Retzke'nin 
çoktanberi hasretini çektiği bir 
ziyafet. 

temeklerin lezizlifjne, içki. 
nin bolluğuna rağmen başçaw. 
şun neşesi bir türlü gelememiş. 
Hatta birkaç •'zarif,, şarkı bile 
yüzünü güldürememiş. Gene her 
akşamki sözünü söylemiş: 

- Şu domuzlan çaltnp mu. 
hakemelerini yapmalı ... 
Asıl canım sıkan şey de hakiki 

bir müllıiınin, böyle bir mesele
de hiç tereddüt etmiyeceğini his 
setmesi imiş. Canı nasıl sıkılma
sın? Bu yüzden kendisinin an. 
cak bir çavuş, parçası olduğunu 
bir türlü unutamıyor: hem de 
onbaşı artık ona iğneli iğneli söz 
tere başlamış: 

- Doğrusu mülazim gitmeden 
evvel bu işi haleltmeliydi .. Ger
çi mahkemeyi toplamak da ko. 
lay şey değil.. Elbette dolduru. 
lacak bir takım kAlıtlar da var
dır ..• 

Başçavuş kükremiş: 

- Beni sıkan onlar değil.. 
Fakat asıl nenin sıktıtıru da 

söylemezmiş. 

Hasılı o ak331Jl saat on bire 
kadar sofra başında otunnuşlar. 
yemişler. içmişler, fakat caatler 
hemen hemen sükQt içinde geç. 
miş. 

Saat on birde başça\ıış yumru 

Çeviren 
Nurullah Ataç 

tunu masaya indirip balmnış: 
- Onbap, biz tabur mahke. 

mesini kurmalıyu. 
Sonra, nizamnameye hllrmet 

ettiğini göstermek için ili.ve et
miı: 

- Git ete Oniformam giy. 
Onbaşı, ya hiç içmediği zaman 

lar, yahud da büsbütün sarho§ 
olunca tam itaat edermit- Ayak
lanm vurup eellm çakmq ve 
çdanq. 

•• • 
V ARIM. .. t smn,,arkala. 

riiitf8 ' ~. bCl -
tün nişanlan göğüslerinde, geniş 
şapkalannm sol tarafı Boer'vart 
kalkık, iş odasmm masası bapn 
da bulU§DlUllar. 
Şram suçlularm getirilmesini 

emretmiş. Üç kişi; üçi1 de cılu, 
pis, büzülmOt. tiril tiril titri. 
yor ... zaten yamyamlar hemen 
daima zayıf adamlardu; demek 
ki insan eti öyle pek besleyici 
bir ııeY değil. 

Birinci suçlu içeri alınmadan 
evvel Retzke, Amirine selAm ta
kıp sormuı: 

- Affedersiniz, bay çavuş, be. 
nim bu işte vazifem ne olacak? 

- Ne mi olacak? Biz eimdi 
mahkeme kurduk; ben reisim, 
sen ~e... sen de jüri heyetisin. 

Retzke tekrar selam verip ken 
disine gösterilen yere oturmU§. 

Birinci suçlunun isticvabı baş
lamIJ. 

EwelA. ittihamname okunmuş 
ve tercüman tarafından yavaş 

yavaş tercüme edilmi1-
- Ne cevap verecek? 
Zenci uzun uzun bir şeyler 

anlatmış. 

- Ne dedi? 
Tercüman cevap vermiş: 
-Hiç. 
Müstemlekelerde tercümanın 

bu cevabı vennesi o kadar çok 
görülmüştür ki artık kimR hay. 
ret etmez. Zencilerin uzun uzun 
konuşup hiçbir şey söylememe. 
leri imkansız değildir. BaK&
vuş: 

- Zaten, demiı. hepsi de ya. 
lana. Söyle kendisine: O da ya. 
lancıdır; üçü beraber olup Ka. 
ga'yı yemişler. Suratından belli. 
Hem bak titriyor, suçu olmasa 
titrer mi? 

Tercüman bunların hepsini 
~çluya anlatmış. 

Zenci şaşkın bir halde imiş. 
beyaz da dunnadan baimyor
muş, kıpkmnm kesilmiş! Zen.. 
ci omm canını sıkmamak dolru 

olacaimJ düşünmüş ve baş sal-
larnq. 
BaşçaVU§ Şram, onbaşı Retı. 

ke dönüp sormuş: 
- Jüri ne diyor? 
Retzke kaşlaonı çatmış, bı

yıklarım okşamış ve eli ile hava. 
yı keser gibi bir işaret yaparak: 

- idam! demiş. 
Reis Şram suçluya dönüp: 
- Duydun mu demiş, mahke

meseni idama mahkQm ediyor. 
, Sonra, İngiliz hAkimlerinin 
aksine olarak, verdiği hükmün 
azameti karşısında şapkasını çı
karmq. 

Jüri de onu taklit etmiş. 
ikinci suçlu için de hemen he. 

men ayni bal tekrar edilmiş. ls. 
ticvap esnasında Şram şapkası
nı tekrar başına geçinniş, Retz. 
ke de taklit etmiş. Hiç şüphesiz 
biraz evvel yaptıktan hareketi 
pek güzel bulmuş ve onu tekrar 
etmek için hazırlıia karar ver. 
miı olacaklar. 

Nihayet Şram sonnuş: 
- Jüri ne diyor? 
Retzke gene kalJannı çatnıq, 

bıyıktanru okşamış, eli ile hava. 
yı kesmiş ve: 

- ldam! demi~ 
iki şapka da gene başlardan 

çıkıp masanın üzerine konul. 
muş. 

• • • 

C çONCÜ suçlu i§leri biraz 
bozar gıöi olmuş. Onun 

elinde bir kQJt varm11: teren. 
man bunu ba§Çavuşa uzatmq 
ve: 

- Bu adam o gQn mektup 
götilrmil§, demi1-
KQıdı tetkik etmişler: Bir 

yol iJmOhaberi tarihi, damgası, 
her ııeyi tamam. Hattl altında 
kumandan fon Steinfenfels'in 
iıması bile var. 

Tam da Kaga'mn yendiji gün 
lere tesadilf ediyor. 

Maamafih bapvuş o adama 
da, deminki suçlulara söyle-
4ilderini teJlrar .... 

'ı'erdbDaıi adi&ıiiı 9özlerini 
tercüme edip inkar ettiğini söy. 
lemi§. 

J:>oirusu halli güç bir mesele: 
O adamı da hiçbir kabahati 
yokken tevkif etmemişlerdir ya! 

Reis, hiç sükQnunu bozrruyan 
jüriye doğrJı dönmil§ ve: 

- Reis. bu adam esbabı mu. 
haf fife bulundulu kanaatinde, 
demiş. Ama bilmem jüri ne der? 

Jüri birkaç saniye bıyığının 
sol tarafını okşamış; sonra ka. 
rannı vermiş, kesip atmJş: 

- iki ölçü olmaz. Otekileri i
dama mahkQ.m ettik, bu da L. 
dam edilsin. 

Uç suçlu, bir saat sonra, seher 
vakti kurpına dizilmişler. 
Başçavuş Şram ile jüri Retı

ke, vazifelerini ifa etmiş olma. 
nm verdiği memnuniyetle yat
mışlar. 

O kadar sıkıntılı bir işten kur 
tutmuş olmak aı şey mi 

• • • 

B U idama ait bütün evrak 
iki gün sonra kumandana 

gönderilmiş. Sram ona, adalet 
tevzii hususunda, bir ÇBV\JIUD 

da bir mül!zimden aşalı kalını. 
yacalmı isbat etmek istiyonn111. 

Her şey yolunda imiş ama bir 
tek kusur varmış: tabur malı.. 
kemesi cinayet işlerine bakamaz, 
bittabi idam karan da veremez. 
Şram ile Retzke derhal ku. 

mandanın huzuruna çalnlnuş

lar. ikisi de mahkemeye çekil. 
mişler, hem de bu sefer usulü 
dairesinde kurulmuş bir mahke. 
meye. 

Çavuş Şram'm mahkemesi ko
lay olmuo. Adamcalız i§i, hOs. 
nüniyetle yaptılJ için gene hüS
nüniyetle anlatnıq. 

Retzke Onbap • jüri ise biraz 
daha zorluk ÇJlcarmq. lkide bir 
de, lüzumlu lüzumsuz: 

- Ben jüri idim, deyip dur
m111. 

Reis, tek bir adamın bir be-

'ff 

~ 

Sırlarını 
insanlara 

• 
vermemış 

kıt'alar 

1 Uiluyada, ke~ıu-

1 
uacak beı milyon 
kilometre murabbaı 

toprak var 

Bir Fransız gazeteaind.en 
naklettiğimi= bu ya.nya, §İ
mal kutbu 1wıkkaftdaki ke. 
fifleriyle 'bayllk Wr f61ıret 
kaaanm&§ lngiliz kdfiflmtı
den Bir Berbert Vilkina 
yumlfhr. Bu :aat 1931 de 
Ameri1oa hükılmetinin ha.. 
zır'latlığı Notilt.UJ denizaltı 

gem'8Ue ,ımaı kutbuna gU
meğe te§ebbüa etmi§ti. Ay. 
laroa devam eden utırabJs 
bir aeyahatten aonra tayfa.
Zar Ueri gitmek istemediler. 
Vtıkina A'1ntpaya döndi. 
Şimdi JI oakooada fimaZ kut 
buna yapacağs ikinci aefe. 
Tin 1ı.azırlık'lariyZe m~gul

dür. 
''1938 de, bir ki.şifi memnun 

edecek seferler yapmıya im • 
kaıt var mı? lnsanlarm tanı
madığı meçhul kaldı mı? yer • 
yUzUnde dolaşan klşifler yeni 
bir u-ka veya harikalarla dolu 
memleketlere rasgelebilirler 
mi? 

Evet. .. Hem de ne kadar is
terseniz. .. 

Cenubi Amerika, Asya 
henftz esrar doludur 

Arz ismini verdiğimiz sey • 
yare üzerinde henüz keşfedil
memiş beı milyon kilometre.
tik yer olduğunu hesab eden 
bir kaç kAşiften birisi de be. 
nim. 

Su-larmı insanlara verme -
miş bu kıt'alar nereleridir? 

Evveli. Cenubi Ame.rika-Bu 
memleketin tamamiyle tanın
ması, haritalarmm yapılması 
için en az yirmi sene ister. 

Cenubi Amerikanın dahili 
hakkmda bütün bildiklerimiz 
Foret'in gördüklerinden iba • 
rettir. Bu taraflarda dain:a 
medeni insanlara tamamiyle 
meçhul memleketler ve kabile. 
ler vardır. Bu gün dünyada 
bulunan bütün kaşifler ömür
lerini bu memleketi gezmeye 
vakf etselerdi bu işi başara

mazlardı. 

Amerikanm cenub ucu ve 
Patagonya da kısmen bilini • 
yor. Buralarda medent insan 
yUzU görmemi§ bir çok vahşt 
kabileler var. Yeni iklimler 
bulmak istiyenlere cazib bir 
yer değil mi? 

Asya da, cenubi AmerikL 
dan sonra, seyyahlara bibne
diği bir çok şeyler gösterebi
lecek bir kıt'adır. Tibet dağlL 
rma ve Gavrizankar tepesine 

W"' Devamı 15 incide 

yet olarruyacalou anlatmak is
temiş ama muvaffak olamam!§
Nihayet: 

- tki türlü mahkeme vardır, 
demiş. Biri harp divanı, biri 
tabur mahkemesi. Bunlann iki. 
sinde de jüri yoktur ve ancak 
birincisi idam karan verebilir. 
Siz hangisini kurdulunuzu zan
nediyordunuz? 

- Hangisini kurduk olur mu? 
idam kararı verdik, o halde 
harp divanı kurmuşuz! 

O iki adama ne ceza verilmiş 
bilmiyorum ama herhalde ku.. 
mandan da hayli iizüntülü giln.. 
ler geçinniştir. 

• • • 

A TEŞ sönüyordu: gecenin 
rQtubetinden üzerime in. 

ce ince çil damlaları dökülüyor-
du. Bakala -bana: ••geceniz hay. 
rolsun,, deyip koltuiumu içeri 
götOrdü. 

Gidip yattnn. 



Bekarlara karşı tedbir 
alınması teklif ediliyor 

Ankara, 15 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Fikret Sılayın başkanlığında 

toplanarak ruznamede bulunan mad -
delerden devlete ait icareteynli ve mu
kataalı gayri menkullerin kıymetlen
dJriJmesf hakkındaki kanun llyihasmı 
ve Türkiye ile Çekoslovakya arasm • 
daki ticaıi mübadeleye ait anlaşmanın 
n Türkiye. Yugoslavya ticaret, sey
:rhıefa.lıı muahedesine munzam proto
kolun tudikine ait kanun ıayihalan -
mn ikinci müı.akerelerini yapmış ve 
kabul etmiftir. 

Yine bugünkU toplantıda mahrukat 
ka.nununun encUmene iade edilmiş o
lan maddesi okunarak kanunun heyeti 
umumiyesinin müzakeresi ikmal ve 
kabul edilmiı ve emniyet teşkilat ka
nununun bazı maddelerinin eğiştiril

meeine alt kanun ile yeni noter kanu
nu da tasvip edilmi§tir. 

Ruznamede bulunan ve İzmir vila -
yeti turistik yollarının 1n§8Sma, Türk 
kanunu medenisinin 88 inci maddesi -
Din değittirilmeaine alt kanun layiha
ları ise bugilnkU toplantıda Meclis mli
zakeratma esas teşkil eden başlıca iki 
mevzu olmU§tur. 

Nafia Yeldli Ali Çetinkayanın 
ljeyanatını müteakip kanunun me,-=uu 
bahsolan fıkra ve maddeleri encüme
ne geri verilmie ve Türk kanunumede
niıinin 88 inci maddesinin değiştiril
mesine ait kanunun müzakeresine ge
çilmiştir. 

Bu münasebetle söz alml§ olan Os
man Şevki Uludağ (Konya) bu mevzu 
\berinde doktorların da söyliyecekleri 
olduğunu ve binaenaleyh kanun JAyi. 
haıımın bir defa da sıhhiye encüme
ninde tetkik edilmesi llzmıgeleceğini 
&öylemi§ ve bu maksatla bir de takrir 
:vermiştir. 

1 Adliye Vekili Saraçoğlu ŞüJail bu 
mlitale:ıya karşı verdiği cevapta de -
miştir ki: 

'Bu kanunu huzurunuza getirmeden 
evvel Adliye Veklletinde il7.erinde ~ 
sun müddet çalı§mI§ bulunuyoruz. Bu 
çalı~malarmuzda gördük ki bizdeki 
kanunun tayin ettiği ı vlenme yaşı er
kek için 181 ve kadın için de 17 yi ik
mal etmia olması eart konulmuştu. 
Memleketin muhitini, iklimini, coğrafi 
ıartlannı nuan itibare alarak öyle bir 
ya§ tesbit ettik ki bizim kanaatımıza 

göre, tesbit ettiğimb yaJ, memlekette
ki y31ın hakikatte, filiyatta bir sene Ü• 

tiln bir ya§tır. 

Çünkü istedik ki kanunlarmuz ayni 
zamanda Ammenin nizamını tanzim et
mekle beraber Amme seviyesini müm
kiln olduğu kadar doktor arkaclaıtan
mmn ifade ettiği yere kadar yafdat
tırmak imkanını temin etsin. Onun için 
bu bir ıenelik fazlalığı biz çok görme
tlik. Eğer memleketin umumi ıeviyeai 
bu bir seneyi tedricen yukan ldoğru 
~ttiği nokta bu safhaya yükseltirse, 
kaldırır ve fili vaziyeti kanunun derpi§ 
uıl o vakit doktor: arkadqlanmmn 
arzu ettiii adımı kuvvetli olarak atımı 
olacap Te çok emin olarak lltmı§ ola
cafız. Amma evlenme yap ile kanunun 
"derpif ettiği yıı araaında 3 sene, 5 sene 
gibi farklar kaldıkça bu kanunlann 
'tatbike konulması kendiliğinden miln
tm olur. Aksi talddirde binbir hileye 
mtıracaat ederek, elinden gelenler mah
kemeye müracaat ederek 'bu karan 
alıyorlar. Nihayet tunu da unutmama
lnrnu ki köylerde evlenme memurları 
muhtarlardır. Buralardan davaların 

mahkemelere aksettiğini bilmiyorum. 
:Yalnız bildiğim ıehirleraeki mahlceme
lerimlzde sendele 64 bin davayı rüyet 
etmekte olmamızdır. 

Bu izahatı müteakip Osman Şevki 
Uludağın takriri okunarak reddedil-
znittir ~ . 

Adliye mazbata muhaırriri Fuad Şir
men (Erzurum) Uzerinde o kadar du
rulmuş, görüşillmilf olan kanun layiha
urun müstaceUyetle müzakeresini iste
miı ve bu talep kabul ddilmigtir. 

Kabul edilen kanunun hükmüne gö· 

re: 
"'Erkek 17, kadın 15 yafını ikmal et

medikçe evlenemez. 
Şu kaldar ki hakim fevkalade haller

de ve pek mühim bir sebebe mebni 15 
yapıu ikmal etmiı olan bir erkek veya 

14 yaşını bitirmiş olan bir kadının ev
lenmesine müsaade edebilir. K~ardan 
önce ana ve baba veya vasisinin dinlen
mesi şarttır.,, 

Besim Atalay ile Us-ı 
man Şevki arasında

ki miloakaşalar 1 
Ankara, 15 (Telefonla) - Mede-] 

nt Kanunumuzun evlenme yaşını 

teablt eden 88 inci maddesl-1 
nln değiştirilmesine dair olan JAyi
hanın görüşülmesi c;ok hararetli ol
muştur. 

Bu münasebetle ilk sözU alan Dr. 
Osman Şevki Uludağ (Konya) lAyl
hanın yalnız adliye encümeninden 
gec;erek umumt heyete geldlline i
şaretle demiştir ki: 

- Halbuki ben ve arkadaşlarım, 
bu lft.ylhayı sıhhiye encümeninde de 
bekliyorduk. Bunda yalnız hukuk· 
çu gözU vardır, Halbuki tıp gözün
den geçecek tarafları c;oktur. Teklif 
ediyorum. LAyiha bir kere de ııhhl
ye encUmenlne gönderllsln. 

Herkes evlenirken muhak • 
kak surette sıhht muayeneden geçe
cek. Fakat bu sıhhi muayenenin he
defi yalnız emrazı sariye aramaktan 
ibaret kalmıştır. Bu meselede he
kimliğin fikrini daha mUtebarlz bir 
.surette belirtmek, teklif edilen yaş
taki nUfusun evlenebllip evlenemlye
ceklerinl tetkik etmek ve bunun 
hakkında blr tarar vermek için bu
nun sıhhiye encUmenlndekl arkadat
lar arasında görtıştılmesl behemehal 
lAzımdır. Sonra htıkamet esbabı mu
clbesinde memleketin 1klimlnl na
zarıttibara aldık, diyor. Biz falan ve
ya ma.n mllleti bu bahiste örnek a
lamayız.. JrlUll bünyemizin tetkiki ve 
tesbitl I~zımdır. Bünyemiz şimal 

mllleUerfne benzemez. ltiraf etmek 
11.zımgellr ki, aaırlarca lhm&;l gör
milş, vUcudumuzdan kuvvet kaybct
mtı1 bir milletiz. Şimaldekl ömtır 

vasatisi blz!mklnden uzundur. Asır
larca nllfus tahribatı içerisinde ya
şadık. Teklifim reye konsun. lsrar 
ediyorum. Mesele bir de sıhhat encü
meninde tetkik edilsin. 

Besim Atalay (Kiltahya) - Her
hangi bir kanun kat'I ihtıyac;tan do
larsa o memleketin ruhuna, gidişa
tına muvafık bir kanun demektir. 
Ben yeryilztıııde bundan daha muva
fık bir kanun tasavvur edemiyorum. 
Doktor bey, buna memleketler şart
lanna muvafık tleğildir diyemez. 

Dr. Şevki Uludağ - Zaten demi· 
yorum. 

Besim Atalay - Şu halde işi med
reseye dtışUrmekten maksat nedir? 

Dr. Uludal - Affedersiniz, sıhhi
ye encnmenl medrese değildir. 

Modern san'at 
eserleri 

Almanyadao tahkir gördOğ(l için 
lngllterede teşhir 

edilecek 
Al.manyada, modern resim cereyan

ları "Soysuzl&flllll sanat,. diye tenkit 
edilmekte ve bu resimler asılı bulun
dukları yerlerden indirilerek ayrıca 

bir mümde, ''İbreti alem,, kabilinden 
teşhir olunmaktadır ..• 

Eserleri bu suretle tahkire uğra
yan sanatk!rlarm bir çoğu bunları 

Alınanyadan çıkararak lngiltereye 
getirmişlerdir. 

7 Temmuzda Londrada açılacak o
lan bir sergide bu ta.blolar tee:hir olu
nacaktır. 

Sergide 300 kadar resim buluna· 
caktır. Bunlar, bugtlnkü Alınan resim 
sanatini, empresyonJzmden, aürrealiz.. 
me kadar olan butUn devreleri ile tem 
sil etmektedir. 

Serginin açılmaımıa. bir çok bUyUk 
sanatkarlar ve fikir adamları önayak 
olmuşlardır. Bunlar arasında aürrea
list resim üstadı olan Pikarro, met· 
bur İngiliz muharriri Velles, Çek mu
harrir Karel Çapek, İngiliz filimi Ju
lian Ha.ksleY, bulunmaktadır. 

Besim Atalay devamla - Memle
ketin genişliği kadar nilfusu da mey
dandadır. Türk gilnden gilne ilreyor, 
artıyor, fakat bizim bu artmayı ko. 
laylaştırmamız l!zımdır. İstatistik

lere bakını~. Her vll!yette beka.r sa
yısı evli sayısından fazladır. Nüfusa 
ihtiyacı olan bir memleketin bekAr
Ian böyle kendi haline bırakılma • 
ması ıa.zımdır. Ne olur! KöylU on 
beşinde evlenir, onun bilnyesl dok
tor beyin bünyesi gibi değildir. (GU
lilşmeler). Evlenebllir. Bunu kanun
la teyit etmemiz lAzımdır. Her şey 
evlenme aleyhine, herkes evlenme 
aleyhine, memleketteki muzır Ana
sır TürklU#Un çoğalması aleyhinde, 
hl gUn propaganda yapıp duruyor. 
lı;te size c;ikolatalardan çıkan bir 
kA.ğıt okuyorum. 

Dcrdfu yoksa söylenme 

Borcun yok.sa evlenme 
Bu, memleketin her tarafına da

lıhyor. Çocuklarımızın eline geçi
yor. Bunları takip etmek, şiddetle 

cezalandırmak lAzımdır. HUlAsa ka
nun yer1ndedlr. Esasen iş de bu yol
da cereyan etmektedir. Şunu da söy
ltyeytm ki biraz genç iken evleni
lir. (Alkışlar, bravo seslen). 

Bundan sonra Doktor Şevki Ulu
dafın tekllft reye kondu ve kabule
dilmedi. 

Teklif sahibi tekrar söz alarak, 
kUrsllye geldi. LAylha ilzerlndekl dU
şUnce ve kanatini tafsllen izah ede
rek na.ve etti: 

- Demin memlekette mmt blln
yenfn tesblti lUzumundan bahset
tim. BUnye ıttbartyle biraz zayıf ol
duğumuzu tşaret ettim. Ben; Besim 
Atalay gibi gerc;l pehlivan yapılı de
ğtlim. Zayıfım. (Glllllşmeler). ~e ya
palım. Zayıfım. Çalışsaydım, belki 
gUreşecek halde olurdum. Fakat 
kafa ile gUre~ellm. 17 yaşında bir 
erkekle 15 yqında bir kızın evlen 

melerlnden doğacak çocuk acaba 
Besim Atalay kadar vücutı:a pehli
van yapılı olmasına lmkln verecek 
mi, zannetmiyorum. 

Fakat Use talebelerine evlenme
ye müsaade ettiğimiz zaman bir mild 
det sonra bu gürbUzlllk kalmıyacak
tır. Bu müsaade ile bilhassa. marazı 
aşka cidden bllyUk bir yer vermiş 
olacağız. 

Yarın 60 yaşında bir erkek 15 
yaşında ve belki de 14 yaşında bir 
kıza. talip olacaktır. (Cinnet sesle
ri). 

Adliye Vekili Saracoğlu - Yaşı 
16 - ı 7 olursa doksanlığın bunları 

almasında zarar yok mu? 
Durak (GUmUşhane), bekA.rla

nn evlenmelerini temin için kanuni 
tedbirler alınmasını ve boşanmala
rın çokluğunun önUnU almak için 
c;areler aranmasını istemiştir. Mtıte
akıben Uludağ ne Besim Atalay ara
sında mnnakaşalar bir müddet de
vam etmiş, neticede IA.yiha aynen 
kabul edilmiştir. 

Macaristanda 
müthiş bir 

fırtına 
19 kişi yıldırımdan 

UldD 
Budapeıte, ıs (A.A.) - Dün gece 

bütiln 'Macariatanda çok §iddetli fırtı

nalar çıkmq ve 19 kiti yıldırmdan öl
mil§tür. maddt basar oldukca mühim -
dir. 

Budapeştenin neupe§t mahallesinde 
103 evi ıu basmıttır. Matra dağı etek
lermde bir çok nahiyeler temamile 
su altında kalnuttır. 

Deniz altından kutba 
seyahat 

Bertin, 15 (A.A.) - Kutup kitif
lerinden Avustralyalı Vilkins, Londra 
'.; oslo, ya yaptığı seyahat aırasmda 
kopenhag'a da uğraımı ve burada 
gazetecilere yaptığı beyanatta bir de
nizaltı gemisile kutpa yapacağı seya -
hatin temmuzda vuku bulaı.:ağını söy- • 
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Çinliler Japonlara 
akreple komik bir 
suikast yaptılaı• ! 

Japonyada., Kobe limanında, işçiler 
bir gemiden demir yUkUnU bo§altır

ken akrep hücumuna uğramışlardır .. 
Hadise şöyle oluyor: 
Demir çubuklarını vinç zincirine 

bağlamak için geminin anbarma inen 
ameleler, i§e başlamak tlz.ereyken, 
içlerinden biri bir çığlık atıyor. Ad~ 
mın birdenbire bir yerini demirlere 
çarpt1ğı zannediliyor. Fakat bu ııra
da, bütün iııçiler bağrışmaya bqlı

yorlar: 
Demirlerin arasından bir alay ak

rep çıkmı3, adamların üz.erine doğru 
yUrUmektedir. 

İşçiler anbarlardan derhal yukan 
fırlıyorlar. Sonra, akreplere kal'll 
mUdafaa ve hücum tedbirleri almarak 
tekrar anbara iniyorlar ve hayvanla· 
n öldürüyorlar ... 

Bundan eonra itin tahkikatına gi· 
ri§iliyor: 

Bu akrepler bura~ nereden pl.· 
mi§? Ekaeırlya ayn ayn yqıyan ve 
bir arada bu kadar çok bulunmıyan 
bu hayvanlarm gemiye kendi kendi· 
Ierine girmelerine ihtimal verilemez. 
Bunun, kasden yapılmı" olduğu mu
hakkaktır. 

Bunu da kim yapabilir? Çinliler. 
Hakikaten, vapur, gelirken bir Çin 

limanına uğramış ve anbara konulan 
diğer bazı yükler Çinli liman amelesi 
t&rafmda.n yUklemniştir. Çinlilerin bu 
arada, gizli eekllde getirdikleri akrep· 
leri anbara bırakmış olduklan muhak
kak görUlUyor. 

Japonlar, bu garip ve alaylı eekil· 
deki suikasta çok kızmışlardır ... 

2972 numaralı 
otomobil cinayeti 

_.- Baştarah 7 incide 
zanm on sene kadar evvel Kartalda seve. 
rek kaı;ırıp evlendiği Bulgar km Yano. 
lanın nerede olduğunu, hayatta bulunup 
bulunmadığını, öldü ise tabit bir ölilmle 
mi öldüğünü tesbit etmek hldisedeki es. 
rar perdesini kısmen olsun kaldıracala 
benzemektedir. 

Ali Rızanın lpsalada öldürdüiü Mu. 
hiddin ile Yanola arasında acaba bir 8§k 
macerası mı geçmişti? Hadisenin limdi-
ye kadar malfun olan taraflarında bu ih 
timale kU\"\ et verdirecek noktalar yok. 
değildir. Mesela Muhiddine gönderil. 
miş (R.) imzalı mektupta da "bu kadın. 
dan vaz geç. Senin için fena olur., mea
linde cümleler bulundutu malQmdur. 
Katilin parmağında Yanola ile evlenme
sine ait alyansı hAll tapmaSl ve ilzıerirı. 
de Yano1anın resimlerini taşmıasr onu 
ölünceye kadar sevdifine kati bir delildir. 
Hadisede Yanolanın dolayısile allkası 
bulunduğunu kabul edersek facianın SU· 

reti cerayamm ~yle tahmin etmek mQm. 
kilndür: 

Ali Rıza Yanolayı (Ali Rıza. ile ev
lendikten sonraki ismi ile Saadeti) 
çılgınca sevmektedir. On sene evvel 
onu elde etmek için neler yaptığım 
elin bUtiln Kartallılar hatırlarlar. Ev 
lendikten ve aradan seneler geçtikten 
sonra Yanola Muhittinle tanıpnıı ve 
sevigmi3lerdir. Ali Rıza bunu haber 
almış ve Yanolayı öldürmü§ttlr. Mu
hittinin ölümünden bir kaç dakika ev 
vel hudut çavuşuna söylemeğe teeel>
büs ettiği sır bu cinayet olabilir. Mu
hittinin kendisini ahlaken ve vicd&· 
nen suçlu gördüğü cihetle bunu sak
lamağ& lüzum gördüğü ve ancak ken 
di hayatının da tehlikede olduğunu 
farkedince söylemeğe tetebbüs ettiği
de tahmin edilebilir. 

Ali Rıza Y anolayı öldürdükten son
ra Muhittini de öldürmeğe karar ver
miş ve müthiş bir ktskançlığın tesiri 
altında gözlerini kan bürümila bir 
halde tpsalaya gitmeyi, orada lıluhit
tini öldUrüp huduttan kaçmayı karar
laştmnıştır. 

Bunun için de bir otomobile ihtiya
cı vardır. Bunu ~l)förü sarhoş etmek 

" Hamid iye,, bogDo 
lskenderlyeden 
hareket ediyor 

İskenderiye, 15 (A.A.) - İakende· 
riye Türk kolonisi Hamidiye kuman· 
danı ve zabitanı ıerefine bir •ilvare 
tertip etmittir. 

Süvarede mahalli hllkamet erklnı, 

konsoloslar ve diğer zevat ha.zır bulun 
muştur. 

Dün hamidiyeyi İran batyekili ziya
ret ctmit ve merasimle kar§ılaruıtır. 

Hamidiye yann bugün buradan ha 
reket edecektir. 

lemiı ve denizaltı gemisi baklanda ba
n izahat vermiştir. bu izahata naza
ran bineceği denizaltı gemisi üç hafta 
buzlar altında ve üç dört metre derin-
likte su içinde kalabilmektodir. 

auretile elde edemeyince i1k cinayeti
ni işlemi§, sonra Muhittini öJdilrmUş· 
tttr. 

Bu tahminlerin hakikate ı ne dere
ce uygun olduğu Yanolanın lkrbeti 
hakkında mal~mat- elde etmekle ka· 
bildir. Binaenaleyh Yanola.nm nerede 
bulunduğunu l:ahkik ve Ali Rızanın 
cinayetini on seneden beri safha eaf • 
ha takip l!znndrr. 

Almanyada Yabodl
ler hakkında yeni 

kararlar 
Berlin, 15 (A.A.) - Almanya dahi

liye nazareti mU..teıan Dr. Stukatmn, 
Alman hukuk akademisi mecmuuında 
bildirdilbıe ıöre. Alman ana babadan 
doğacak yahudiler, bundan böyle Al
man tebaaıı telakki edilmeyecek ve 
bunlann hiç bir milliyeti olımyacak

tır. Diğer tarafdan, yahudiler, bdiftÇ 
yolu ile de Alman tebulıtmr alamaya
caklardır. 

ispanyada 
Alman gemileri 

_.- Ba,ıara{ı t lncld• 
lerin tayyareleri, sa.at 12,45 te limaıU 
bombardıman etmielerdir. Bir bomba, 
Goluva adındaki bir Franmz gemiılo• 
i&abet ederek gemide bir rahne açmıt 
ve gemi ıu a1mağa bqlamı§tJr. 

Gemi bir müddet sonra batımıtır. 
Burada kati,~Ue söylendiğine göre 

geminin hamuleai ademi mtıd&hale ko
mitesince yasak edilmif e1yayı ihtiva 
etmiyordu. 
Bir gemi daha 
Valanıiya, 15 (A.A.) - Vanuiya • 

nm bugün öğleden sonraki bombardı
manında Fransız Karbear gemlıine d• 
isabet etmif ve gemi yanarak batınlf" 
tir. Tayfadan bir kigi ölmU§ttlr. 

Alikanteyl bombardıman 
Valanaiya, 15 (A.A.) - Franldıtlr 

rin ldart bombardıman tayyaresi, aaat 
9,30 da Alikantı bombardıman etmiıtir· 
Bu tayyareler, kırk bomba atmııJardır· 
Bu yüzden 17 kiti yaralannut ve baJI 
evler harap olmuıtur. 

Barselonada 
Barselona, 15 (A.A.) - Saat 4,30 cı. 

Frankistlerin llç tayyaresi, Banelon&Y' 
bombardnnan etmeğe tetebbUı etııdr 
lerdir. Bu taypreler, tayyare dafil bl
taryalarm kuvvetli endahtlan eebebil' 
hiç bir ıey yapamamışlardır. Tanaı.e
ler, saat beıte tekrar görünnıUıler4i'• 
Bunlar çok titldetli bir endaht ile ball'
balanru denize atmala icbar edilıDİI -
lerdlr. 

Harp vaziyeti be 
Valanaiya, 15 (A.A.) - Muhll'e 

bütün fiddetile devam etme~ 
Cumhuriyetçiler hi.li. Kutellon ..,_.. 

içinde kahramanca dövtifme~~~~:; 
at harp gemileri Valenaiya - ıuıııı.--

yolunu topa tutmU§lardır. 
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Ç©<6lYlk lh©ıftc§l~O 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 

En asıı 
mlYıcadeleDeran 

saın'atn 
Yazan: KARA DAVUD 

_.. Ba~tarafı' 5 incide 
kafidir. Bizim meslekte, bu kabiliyet
lere cesareti de katmak laznridır. 

Doroti Lamur 
az kalsın boğuluyordu 
"Dünyanın en güzel kadını,, ünvanx r 

verilen, geçenlerde bir Cavalı sultanın 
kendisine aşık olarak evlenmek istedi
ği Dor.oti Lamur büyük bir tehlike ge. 
çirmiştir. 

tü yatnuştır. Sal, dalgaların şiddetinden 
devriliyor. Artist ıde denize düşüyor •. 

Doroti Lamur iyi bir yüzücüdür. 
''Dişi Tarzan,, gibi macera filmlerinde 
bu maharetini çok iyi göstermiştir. Fa
kat, o sırada, elbiseleri ile bulunmakta
dır. S:ınra, birdenbire telaşa kapılmış. 

tır. Onun için, boğulmak üzere olduğu
nu hissediyor. Bağırmıya baılıyor. 

28 ma} ıs tarihli bılmecemizin halli 
§öyle ıdi: 

BİRER TUVALET SABUN 
MUHAFAZASI KAZANANLAR 

Kadırga Çeşme So.23, 27 Sabri Kumka 
pı , 28 Nuri akyer Şehremin, 29 ergün 
dinçel Catalca, 30 gülüm deratan Sa
raçhanebaşı. 31 erol siz Şehremini, 32 
armağan Aksaray, 33 Aliye altuncu, 
Fındıklı, 34 S,Baru Tozkoparan, 35 
Fikret 1 S inci okul, 36 Muazzez davut 
paşa caddesi, 37 Fuat binici, Beyazıt 

38 İffet Binici, Beyoğlu Kız M. 39 
Türkan Etüs, 40 Alikaçar Kadıköy 41 
Lütfi Emirgan O.O. 42 Behçet Babkut, 
Vefa lisesi. 43 Nejdet Kızılkan Kum -
kapı , 44 Ziya Dcnizyollarmda 45 1sa 
S. F. Vannan 4Ci Yurda Gül Çevik Sir
keci, 47 Bahtiyar Bakırköy Hatboyu 
C. D. 48 Ömer Öker Cubuk ilk okulu 
49 Ferit Yel ismet paşa, 50 Ayhan A
çık Alın altıncı okul. 51 - Aksaray 
Küçüklanga tramvay caddesi Ne. 162 
Tahsin. 

B1R MEKTEP ÇANTASI KAZANAN 
Birinci Rıza Kehaz Topkapı taşmek. 

tep talebe inden, 
BiR BOYOK ŞJ<:;E KOLONYA 

KAZANAN 
İkinci Nuri Birsen Beyoğlu Bekftr so. 

kak, 
BİR ŞiŞE KCÇGK KOL0?\1YA 

KAZANAN 
'Üçüncü: Cemal Ergin 29 uncu ilkmek

tep. 

Zekı, bilgili, randmanlı ve cesur bir 
muharrir asli sefil olmaz. 

Anc:•k, tesadüfün tekmeleye tekme
leye bizim sahaya attığı kabiliyetsizle
rin, bilgisizlerin, randmansızların ve 
korkakların akıbetleri elim olabilir. .... 

Sanatimizi propaganda edelim. Bu 
fe:ıı:ı propaganda yalnız sanatkarların 

mali haysiyetlerini değil memleketin 
en ulvi güzel sanat şubesini de tahrip 
etmekte, ''Yarınsız,. laştırmaktadır. 

Gençler mühendis ve mimar olmak 
sevdasına tutulursa memleket yarın, 

ic;indcn çıkılmaz bir hendese dzıvasına 
sapfan p kalacaktır. 

K.ARADAVUT 

Yeni Neşriyat: 

Vak'ası, vahşi ormanlarda geçen film 
terde rol almıı artist, en tehlikeli sah
neleri gayet muvaffakıyetle çevirdiği 

halde, nisbeten daha az tehlikeli görü
len bu kazada az kalsın boğulacakmış. 

Kaza göyle oluyor: 

Doroti Lamur, ''Şimal Çocuklan,. is. 
minde l:iı hlm çevirmektedir. Bir sahne 
bitİ)1C1r, diğer bir sahneye ba§l<.ır:ıak için 
bira~ istirahat -devresi '/!lr. Artst bunu, 
bulunduğu yerde.: geçirmek istiyor. 
Bulunduğu yer, deniz üzerinde cere

yan etmektedir. 
Fakat, sal, .suların akıntısı ile, biraz 

uzaklaşıyor. Filmi çekenler ve rejisör 
arkada kalıyorlar. 

Doroti Lamur, salın ü. erine sırt üs-

Motör, o anda, hem uzaklaşmış bulu
nuyor, hem de gürültü arasında, artistin 

sesini işitmek imkanı yoktur. Rejisör 

ni operatörler de Dorcti Lamurun sesi. 
ni işitmiyorlar. 

Artist, bütün cesaretini topluyor ve 
yüzmiye çalışlyor. Fakat, su dolmuş o

lan elbiseleri kendisini daima denizin 

dibine çekmek tehlikesini göstermekte. 

dir. Doroti Lamur tekrar bağırmıya 

başlıyor. 

Bu sırada, ikinci sahneye başlamak 

zamanr gelmiştir. Rejisör, etrafına ba-
BiRER KUTU PUSKİVİ 

KAZANANLAR BiRER DEFTER KAZANANLAR M~şhur adamlar anslklopedist 
kınca, salın boş olduğunu, artistin or
tada bulunmadığını farkediyor. Sonra, 

1 Zeki Vefa erkek lisesi, 2 Mahmut 
Halilağa çokol, 3 Cemile yayla Kapazı, 
4 Zehra Uzunyol 5 Ziya Yeşilköy 

51 Erdoğan Arsan Balat 52 Görçin 
Orkon Hasfırm, 53 B. Çağlı Samatya 
54 Sevi'l'I Giizel Catalca, 55 İhsan boya 
cı Bozvin, 56 Nihat Erkek lisesi 57 A
li Sağlam Cagaloğlu 58 Hayatı Aksa -
ray sofular 59 Fethi Işık Aksaray kzıl 
minare 60 Semiha Kadırga 61 inci okul 
61 Bahaddin Gadırga 61 inci okul 62 
Erol demire] T. T. P. Memuru 63 A
laeddin Kumkapı Nişancası 64 Güzin 
Tan Tepebaşı, 65 Nevra Tan P. T. T. 
Memuru 66 Fuat Fevzipaşa Caddesi 67 
Turğut Gürğan Kadıköy 68 Suzan Ez
aldemir Fener, 69 Atila Yavuz Ferik -
':öy 70 Muzaffer Karadan Volvadin 
Akçcşme 71 Kamil oğlu Sıdkı Merkez 
Kumandanlığı ceza evinde 72 Mekki 
Fındıklı 73 Ziya Duysak Kumkapı 74 
Mehpare Ayazpaşa Selimiye 7 S Asu
man Kadıköv Yeldeğilmeni 76 Abbul-

Üslod İbrahim Aliıeddinin senelerden. 
beri huyük bir dikkat ve itina ile hazırla. 
dığı ıncşhıır ndamlar ansiklopedisi niha
yet ıoııınmlanııııştır. Dört büyük cilddcn 
iharel olan hu muazzam eser hem esaslı 
hlr çalışmanın hem de basılm:ısı bakımın j 

mukndderalına hiıkıne.rlemiş meşhurları 

hayatları, eserleri, işleri hakkında en doğ. 
ru ve en ~·eni maliimntı eli altında bulun. 
durmuş olacaktır. 

zavallı kadının uzakta çırpındıf:ını tı.ö
rüyor. 

6 Fatma Mektep sokak, 7 Perihan :ll
tın al fener, 8 Rızauzun yusut, 9 Melek 
Saray meydan cd. 65, 10 Talat Çanak-

lale 
BİRER PAKET ŞEKERLEME 

KAZANANLAR 
11 Haluk Tatarağası Sostancı 12 

Feriha Sa .. ·aşhan beyoğlu Tünel, 13 
Feyyaz hatun Hayriye lisesi, 14 Saziye 
obcay 61 inci okul 15 leman doğan Ay 
210, 16 Bahattin Tünel 35 inci ogkul, 1 
17 Ömer ersun Sirkeci, 18 Hicri erkek 1 
lisesi. 19 Mehpare istiklal lisesi, 20 Se
lamı Vefa erkek lisesi, 21 Kazım Fatih, 
13 üncii okul, 22 Nurhan Beyolu 29 un 
tuokul, 23 Fevziye Sirkeci Hocapaşa, 
24 Catit Pertevinhal lisesi 25 Ali tuş 
Knmkapı O O. Fevzi lnsımııaşa. 26 Ali 

dan bir fcdakôrlığın mahsulüdür. 
Üslod lbrahlm Alftecldin eserini ne ka. ı 

cl:ır !iliz hir dikkatle hazırlamışsa Yedi.'. 
~ün müessesesi de bu mfıhim kitabı ilino 
n dikkatle tabelmiştir • 

Dfıyfık eh'nddn dört clldden teşekkül e
den bu mühim kitabı her münener Türk 
vatandaşı Ye her yüksek tahsil genci mu. 
h:ıkknk suretle kütüphanesine almalıdır. 

Muharrir bu eserinde yalnız dünyanın 

meşhur adomlnrını alfabe sırasHe 
göstermekle kalmamış, yarallıkları eserle. 
ri, tarihle gördükleri mühim işleri de en 
dolru menhalardan tetkik ederek ilüve 
etmiştir. Binoenola,;h meşhur adamlar an. 
slklopedisine malik olan herkes kap eııı. 
Ai 1aınnn rtiin) a~ ı idare elmiş, insanların 

nu knlıil bir kilnhın yoksulluğu ekseriya 
bir etücl, bir tez, bir eser vücuda gcllrır. 
ken hissedilir. 

Yüz büyük formadan ibaret ve yedi bi
ne yakın resim ,.e tabloyu mulıle,·i bir e_ 
seri hnsmnk feragatini gösteren Yedigün 
müessesesi işle bu fa:rdaları gözönünde 
bulun durmuş! ur. 

Znlen meşhur adamlar ansiklopedisinin 
Türk münevverleri tarafından göraüğu 
rağbet isteııilen faydayı lemin elme~e ya_ 
rı.ran bir eser oldu~ıwu pekllla fsbot cdi-
yor. 
Meşhur adamlar ansiklopedisi Türk kil. 

lüphaneslndekl en büyük boşluklardan bL 
rislni· doldurmuştur. 

Gerek hazırlanışı ve gerekse basılış için 
ııarferlilen sonsuz emeklere mukahil fiyıı. 
tının <:ok uruz olma:ı;ı rln ynpılıın fcrntınti 

Derhal denize atlıyorlar ve artisti, 
boğulmak üzere iken kurtarıyor.tar. Do-

roti Lamur bayılmıştır. Bir dakika daha 

kurtarılmamış .olsaydı, dalgalar arasın. 
da kaybolacağı muhakkatı. 

Holivutta herkes artiste geçmiş ol
suna gelmiş, dünyanın her tarafından 

' telğraflar gönderilmiştir. 
• 

gösteril or. 
Me5hur nd:ımlıır :ınsiklopedisinJn knhn 

k:ıplı dört cildi on liradır. 
Kütüphanemize bö)le kıymetli bir eser 

knznnclırdıkları i,.ln üstat lbrııhim Al6. 
edelin ile Yedlgün müessesesine teşekkür 
eder ve bu dcltcrli eseri okuyucııl:ırıınızıt 
tavsiye ederiz. 

EZ 
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Zabıt, hayretine ragmen, keı.dısıne 

verilen bu emir önünde eğildi ve Kre
biy.cn'a dönerek: 

- Mösyö, dedi, yerine getirmeğe 

mecbur olduğum emirlerden dolayı tek 
rar affınızı istirham ederim... Ar<JŞtır
malarımıza başka yerlerde devam eder 
k:en, bu odada iki nöbetçi bırakmak 

mecburiyetindeyim... Araştırmalar ne
ticesine kadar benim mahbusumsunuz. 
Fakat endişe etmeyin, bu mahpusiye
tiniz gayet kısa sürecektir .. 

Şair oldukça hayret ve hafifçe endi
§eye düşmüş olduğu halde, gene r•kin 
bir seste cevap verdi: 

- Emrinize amadeyim, mösyö. 

Zabit askerlerinden ikisine odada 
kalmalarını emrettikten sonra, dü Bar 
ri ve diğer adamlarile birlikte d sc:•rıya 
çıktı ve onlar hep dehşet ve endişe i
çinde söylenen zavallı otelcinin refa
katinde, otelin bütün köşe bucaklarım 
araştırırlarken, o:fada kalmış olan iki 
asker de, ellerinde silahları odugu hal 

de, birisi kapının, diğeri pencerenin 
önünde sessizce durarnk, huzurlarile, 
Jülyetle şair arasında her türlü görüş 
meğe mani oluyorrardı. 

Nihayet otelin her tarafı araştırıl· 

dıktan sonra, Krebiyon, zc:ıbıtin şöyle 

de:lığıni duydu: 

- Hiç kimse yok 1 •• Size yanlış ma· 
llımat vermişler, azizim kont! ... 

Ve zabit askerlerine kumanda olmak 
üzere ilave etti: 

- Geriye dön!.. Hosça kalın kont, 
ve lütfen yukarıda bıraktığımı iki as
keri de bc:ona gönderip, çok fena 'bir 
zamanda rahatsız ettiğimiz anlaş•lan 

o mert ve nazik adamı rahat bırakın .. 

Krebiyon derin bir nefes c.ldı. 
Demek şövalye, bir ıdefa daha firar 

etıneğe muvaffak olmuştu. 
Maamafih şairin ıçindeki endi~e ta

n"llmile geçmemişti ve <:ı:lamcağız, kent 
dü Barrinin, daha belki de faaliyetini 

ı...t.rmcJiğini kendi kendine soruyor

du. 
Tam bu sırada kapı açıklı ve kont 

içeriye girdi. 
Diı Barri, şaire bir tek kelime söy

kmeJen, iki askere çıkıp gitmelerini 
işaret etti ve bitkin bir hale gelmiş o
l 111 Jülyet:n yanına yaklaşarak, ora 
kolunu uzatıp, sadece şöyle dedi: 

- Gelin, madam. 

Genç kadın, gayri şuuri bir halde, 
itaat e•ti. ayağa kalktı, onun ken':'.isi
ne .doğru uzattığı koluna girdi ve bir 
tek !:elime s:>yierr.eden, selim bile ver
m:den, tıpkı geldiği gibi giden, kont 
du Barriyle ber··b:r odadan çıktı. 

]iilyeti a'ıp giden kont uzaklaşınca, 
hayretin 'en uyanan Krebıyon, hayre
tini, kontun arkasm::lan savurduğu la· 
net ve küfL rlerle ifade etti. 

- Seni de, metresini de. yolda gey
tanlar boğsun, Trorm n be"fisı herif! .• 
Ya o alçak ve hain kadın! ... Hain ka
dın mı? Acaba? .. 

D'A~sas'ın kaçtığını söyliyemez rr::y
di? .. Halbuki söylemedi. .. Neden aca
ba? •. E\'et ,ı:na, kimbilir benim yanım
da söylemez de, şimdi yol~ anlat r? .• 
Fakat bu kadın gayet samimi görünü

yordu ... Ah! .. Şu kadınlar! ... Ne ganp 
bir muammadırbr !... Fakat şim ·i: e 
ben ne yapayım?.. Belki de en iyici 
başka bir yere tagın p, d'Assas hakkın 
da bir haber alıncaya ka.1ar Veraay'da 
kıılmaktır ... Işte yapaya:nız kaldım! ..• 
Ah! Şu dünya .... 
Tam bu <ında kapı bir defa daha açıl

dı ve J orj gizlice içeriye girdi. 

Şimdi, Sen - Jermen'in sadık uc::2;:ı 

şövalyeyi nasıl kaçırmağa muı;a f k 
oldugunu şaire anl<.ı.ırken, biz de, kont 
la sözde zevcesini takip edelim. Fakat 
daha evvel. bir kaç kelimeyle, d'Assası 
yakalamak üz re askerlerle beraber 
gelen dü Barrinin ani müdahalesini 
izah edelim. 

§efkat ve hut:iutıuz bir şiıkran oku
nan bir nazar atfetti . 

Ve yüzünü kızartan mahcubiyeti 
gizlemek için, başını eğerek, kırık bir 
&eles, çocuk:Iı-k senelerinden itibaren 
geçirdiği hayatı, eğlence yerlerinde, 
sırf ihtiyaç yüzünden sürdüğü sefa -
bati, Barres sokağında icra ctt1ği ba
yağı mesleği anlattı. 

Mösyö Jakın, oraya gelerek, kendi
sini nasıl bulduğunu, gbzleri önünde 
nasıl ıatulı bir hayat canlandırdığını 
ve göz kamaştırıcı vaadlarla nasıl tes -
hir ettiğini, nasıl kontes ıdü Bani is
mini alarak, bu rolde ilk defa büyük 
baloya çıktığını anlattı ve bu unutul
maz gecede Sen - j<:rmenin kendisine 
söylemiş oldu~u uzak görüşiü sözleri 
tekrarladı. 

Sonra madam ıc1'Etyole k rşı hazır

lmmış olan tahrikat , küçük evde ça
lışan hizmetçi· ve uşa ·lan nasıl ele ge
çirdikten sonra, eve girdiğini, madam 
d'Etyol'u uıaklaştırdığını, onun yeri
ni aldığını ve onu kralın nazarından 

düşürtdüğünü, hapishaneden döndüğü 

gün şeyt·ıni mösyö Jak tarafından, ye
n:den nasıl tahrik edildığini: bu ad::
mın, onun hiddet, kin ve kıskançlığını 
nasıl tahrik ederek kalbindeki bütün 
fena hisleri nasıl toştur1duğunu ve o
mı, bir anda d' A cısasla maclam d'Etyo
lu m.Mvetmek üzere, kral nezdinde if
ti~a ve sabtekirhğma nasıl tegvik et
tiğini, hakikate tamamile uygun bir 
rkilde ve bütün tcferruatile izah etti. 

Bu fena hareketten sonra geçirdiği 
korkunç geceyi anltıttı. 

D' Assas'ı tekrar gördüğü zaman 
duyduğu nedamet ve vicdan azabım ve 
cnu görünce bütün tereddütlerinin zail 
olup, her ne bahasına olcrsa olsun, onu 

turtarmağa karar verdiğini söyledi, şairin 
§efkc:ıtli sözlerini zihnine nasıl nü
fuz ettiğini ve bu sözler Sen-Jermenin l 
aözlerile tetabuk edince, içinde nasıl 

yepyeni hislerin doğduğunu, bunun 

i.ızcrine, şu anda yaptığı teşeşebbüsü 
yaparak, tahrik eldilmiş bulunduğunu 

bu korkunç mücadeleden vazgeçerek, 
çıkıp gitmeğe, kendisini unutturarak 
ve kendisini, kendi aşkına feda ederek 
geçmişteki kabahrıtlerini.) nasıl affet
tirmege ve nihayet, mütevazı serveti
ni, küçük hemşiresini büyütmeğe ka
rc:ır verdiğinı anlattı ve sözlerini §Öyle 
bitirdi: 

- Şimdi madem ki, artık her §eyi 
biliyorsunuz. Hakkımda karannızı ve
rin .. Ve çok rica ederim, beni, benim 
vaziyetiıni anlamağa çalışarak ona gö
re hareket edin ..• Size bir de mroam 
a'Etyolun nerede olduğunu söyliye

yim, o zaman ... 

Fakat genç kadın sözlerini bitireme
'di. Bu esnada kapı şiddetle açıldı ve 
Jorj hızla içeriye girerek, boğuk bir 
sesle bağırdı: 

- Kaçın! ... Kaçın, mösyö lö şöval
ye, sizi yakab:nağa geliyorlar 1 •• 

Bu sözler bir yıldırım darbesi tesiri 

yaptı. 

Kont~sin çehresi bir ölü çehresi gibi 
sarardı ve bütün vücurlu asabi bir ür
periş içinde sarsıldı. 

D' Assasla Krebiyon ona seri ve ma
nalı bir nazar atfettiler. 

Şair. ranca1- duyulnbilir bir sesle mı

rı andı: 

- Ah 1 Kadınlar! .. Kaıdnılart.. Ne 
iblisane roller yaparlar 1.. Halbuki bu 
kadın gayet samimi görünüyordu ... Ve 
doğrusu ben fena hade mütehassis et
meğe muvdHak olmuştu ... 

D'Assas da, gözleri dehşet ve şaş
kınlıkla açılmış olduğu halde, kendisi
ne bakan Jülyete yüksek sesle şöyle 
de!.ii: 

- Tebrik ederim, madam ... RolünU
zü cidden güzel oynadınız ... Tevekkeli 
kendi kendime soruyordum. Bir insan
da bu ka::lar bağlılık ve feragati nefis 
bulunabilir mi? Doğrusu bu pek gü
zel..4 
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1fi H ~ZiRAN - 1938 PERŞEMBE 
llicrl: 1357 - Rebiiili\lıır: 17 

Ul-1• ........ 

4,28 
<İllN91• ... ,. 

19,H 

Jaan ,.."""' ntı. rııııı41 """''" Y•la m•• 
2,25 12,14 Hi,15 19,14 21,15 2,07 

Lüzumlu T elelonlaT 
l'angırı: 
lst:ınhul için: 2~222, Brloftlu için: 44G44, Kııclıkl>y için: 60020, UskOcta: 

fçin: li0U25. 
\'eşilkoy, Bııkırköy, Bel.ıck, 1 urulıyıı, BUyük<lerc,Feııerlıııhçe, t\nııılıllı, Eren. 

köy, l\nrlnl, llü> ukııılıı, Hcylıell, Burgnı, Kırııılı, içın: Telefon ıııuhRbere ııu:ınu. 
run:ı yansın den ek ki'ıfi<lir. 

Hami itfaiye 1: 22711 
Den iz " ., 3li •• 211 
Beyazıt kulesi: 2199fi. liıılntn yonııın kulesi: 40060. 
.Sıhhi lnıdad: HIJ98. MuıldeıurııuıııHık: 22290. Eııınıyet miiıHirliiğü: 2431!2. 
Elektrik !)ırketı: Be) oğlu: 44801 • Jstıınbul: 24378. 
Sular: ldnresl: Be) oğlu: 44 783. Beşiktaş: 40938. Cıboll: 20222. l'\uruo~ıoa. 

ııi)·e: 21708. Or.kııdar. l~adıköy: li0i73. 
Jl:ı\·ııgatl: 1 tnrıhul: 2~378. Kaılıklh·: fi0790. Ueyonıu: 44642. 

Tallsi Otomobili istemek için 
llc.)oğlu eıheli: 49084. Uehek ciheti: 3fı. 101. K:ıdıköy ciheti: 60447. 

Denizyolları 
lstanhul acenteliği: 2274U. Knr:ıköy: 423ti2. 
Pazartesi Tophııneclen Hi,30 Mudnn)n, 20 Bandırma 
Sah Tophaneden 9,30 lzmit, l6,30 Mud:ınyn, 19 Karalıign, 20 Bandırma, Ga· 

lataılan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
f,,'arşambn Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, 18 Barlın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 tzmit, 16,30 Mudonyn, 20 Bandırma, Galntadan 

12, Karadeniz, 
Cum:ı Tophaneden 16,30 Mudanya, 19 Karablga, Sirkeciden lO, Mersin. 
Cumıırlesi Tophnneclen 14, :\hıdnnya, 20, nandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

Hl, llıırtın 

P:ızar Toplınncdcn fi. lnıroz. 90,30 hmll. l.::ılııt:ıilnn 8,30 Muclany:ı, 10,30 fz. 
mır '•ıır. 12, l\:ır:ıılrııi7., 22.:!0 '1ııılnn~ :ı, 

rnc 

Ynrın hnreket edecek vnpurlar: Torhnncden 16,30 da .\lu<lanya, 'fophnne 
den 19 da Korobign, Sirkeciden 10 da Mersin. 

Müzeler 
Ava~of\'n, Hom:ı - Bizans, Yunan eserleri ve Çinili Köşk, A~kert MCh:e u 

s..ırnıçİnr, 1~ıcıırel ,.e .Snnnyi Müzesi, Sıhht Müze: 
Olu mıizeler hergiin sanı 10 <l:ın 1fl ya kndnr açıktır.) 
Tiirk ve lslii:ıı eserleri miizesi: Paz:ırlesiden h:ıska hergün saat 10 dan 16 ya 

knchır ,.e Cuma ı.ıünleri 1li don 17 ye kııda·r açıktır. 
Topk:ıpı ~liizesi: Hcrııiin ~nııt 1 :J den 1li yn kactnr açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vnpurları: Cum:ırlcsi günleri 13 de Köstenceye; Salı gOnlerf 18 de 

Pire. llcyrut, lskcnderiye. 
ltıılyıın ''npurlnrı: Cumn günleri sanı 10 da Pire, Brendizl, Venedik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lst:ısyon Müdürlüğü Telefon 23079 
Sernplon ekspresi hergıın Sirkeciden sn:ıt 22 de l<:ılkıır Te Avrupadan geleni 

snnt 7,:!5 le Sirkeciye mu\'ıısnlııt etler. 
J\onvıınsiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: llergiin snnt 8,50 de hnrC'ket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergün hıırckcl eden şimendirerler: 
S:ınt 8 de Kony:ı, 9 dıı Anknrn, 15,15 de Dlynrhnkır Ye Samsun, 15,30 da 

ı~~ki~ehir, 19,IO ılıı Ankııro ekspresi, :!O de Adapınıırı. 
Bu trenlerden snnt 9 dn hareket eden Ankara muhtellti Pazartesi, Çarşamba 

ve Cumn suıılcri Hnleh ''e Musııla kııdar sefer etmektedir. 

MÜNAKASA İLANLARI: ı 
30000 lira keşif bedelli Keşnndn yaptmlacak elektrik tesisatı kapalı zarf 

usıılile ckııiltrneye konulmuşlur. Muvakkat teminatı 2250 lirndır. Eksillıne 21 
hazirnn 938 salı günü sanı 4 de Keşan belediyesinde yapılacaktır. 

Jnhlsarlar id:ırcsinin Alıırknpı bakım evinde meycut 604 kilo hurda çinko 
pııznrlıkl:ı sıılılacnktır. Pıız:ırlık yarınki cuma giinü idarenin Knhnlaşlaki leva 
ıım \'C' 11111

1
1 ~n:ıl şııhro;iıırlc )npılnr:ılıtır. 

C: OK N ı OL 0 V .TA. 
SAN <:.A t.A R 1 DA 
'IQ"( •. QNLAR.ı OL

. O'!l~i:9i&.i~~·"'' 

ıstanbul Radyosu 
16 H.~ZIRAN - 1938 PERŞmmE 
18,30 plükla dan5 musikisi, 19,15 spor. 

musahabeleri, Eşref Şefik, 19,:\5 Borsa ha 
bcrleri, 20 Grenviç rıısntbnnesin<len nnk 
len saat ayarı 20,02 Sndi Jloşses ve nrka 
duşları tarnfından Türk musikisi ve holli 
şarkıları, 20,45 hava raporu, 20,48 Ömer. 
Rıza tarafından orapça söyle'" 21 Radife 
Neydik ve arkadaşları t:ırııfından Türk 
musiki5i ve h:ılk şarkıları, 21,45 orkestra 
22,15 ajnns haberleri, 22,30 pliıkln sololıır, 
oper:ı ve operet parçııları, 22,50 son Jınber. 
ler ve ertesi sünün progr:ımı, 23 son. 
BVKREŞ: 

19,15 cazb:ınt, 20,40 keman konseri, 21, 
30 radyo orkestrası, 23,30 plAk. 
BUDA PEŞTE: 

19,50 şaban orkestrası, 21 temsil, 22,15 
cazbant, 23 salon orkestrası, 24,10 signn 
orkestrası, 

BERLIN: 
19, orkestra, 20 plôk, 21 Yiyıın:ıdan Jııı 

fif müzik nnkli, 23,30 halk havıılan, 

- -.. -

18 cumartesi: .Ann. 
dolu hisar 
19 pazar: Beylerbe
yi 
20 p:mırtcsi Narlı -
kapı Şııfnk 

21 salı: .Azak 
22 çarşamba RC'~ık -
taş :ıilc, 

·at ___ _ 
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-----------------------~~----------------------------------------J uıyet ~ılgın bir tavırla kekelcıJı: 
- Ne demek istiyorsunuz, yareb· 

bim? 

- Şunu söylemek istiyorum ki, an· 
lıyamadığım bazı sebeplerden dolayı 

bahçenize geldiğim zaman beni teslim 
etmek istemediniz ve bilahtıre gelip 

burada alçakça bir komedi oynamak 
suretile, hempanız kont Dü Barriye ge 
lcrek beni yakalamak fırsatını vermek 
istediniz ... 

Aklını oynatacak bir h&:ıle gelen bcd· 
baht kadın, hep ayni çılgın şa§kınlık 
içinıJe bağırdı: 

- Kont Dü Barri mi? .. 
- Ta kendisi, madam .. Buraya ge· 

len askerlere bizzat o kumrmda edi· 
yor ... Görebilirsiniz 1 

D' Assas, pencereye yaklaşmış ve bir 
zabitin emrinde bulunan bir grup aske· 

re kumanda değilse bile, yol gösteren 
ve onları idare eden kontu görmüştü. 

Genç kadın da bir hamlede onun ya· 
mna geldi ve şövalyenin yanılmadığı· 
nı bizzat gördü. 

Etini, soğuk terlerin sardığı alnına 
götürdü ve dehşet içinde mınldandı: 

- Kont!.. 

- Kontun takendisı madam... Fa· 
kat... Beni henüz ele geçiremedi ve 
madem ki onEı verdiğim dersi kafi gör 
medi... 

Jülyet muztarip bir infialle' ha~ır 

dı: 

- Sizde onu buraya benim getirdi· 
ğimi mi zannediyorsunuz??? Benim? .. 

D'Assas cevap vermeden bir masa· 
ya doğru yürüdü ve orada duran kı· 

hcıyla tc.bancalarını aldı. 

Kontes bir tek itiraz kelimesi bula 
maclı. 

Bu beklemediği itham, onu ezınişti. 
Ismini taşıdığı adamın, tam d'Assas 

ıın yanında bulunduğu bir sırada mü
dahale etmiş oJm·ıJmın cidden şüpheli 
görilnrneıi lazımgclen bir hfikJise oldu· 
funu ve şimdilik kendisi masum gös-

termesine imkan bulunmadığım, çılgın 

zihnine rağmen, hissediyordu. 
Filhakika, ne söyliyebilirdi? 
Şimdi kendisine karşı dönen ince bir 

hissin tesiri altında, genç kadın, anlat· 
tığı uzun ve acı hikayesi esnasında, hiç 

bir isim mevzuu bahsetmemişti. 
Vakıa mücadeleden vazgeçiyor-

du, fakat bu mücadelede kendisini hi· 
maye edenleri ihbar ediyor görünmek 

istemiyordu. 
Bu ani ve cidden acı itham karşısın· 

da. ıztırap ve hicaptan ezilerek, b<ıygın 

bir halde yere yığıldı. 
D'Assas, onunla meşgul olmadan, 

sakin bir vaziyette, sitahlannı muaye· 

ne ediyordu. 
Fak:;ıt sabırsızlık içinde tepinen Jorj 

bağırdı: 

- Çabuk, mösyö lö şövtılye, beni 

takip edin .• 
Şcvalye, hayretle sordu: 
- Nereye, dostum? 
- Ne&cyc olduğunu cörürsünüz .... 

Fakat yalvarırım size, çabuk olun, 
mösyö, bir kaç saniye sonra, iş i~ten 

geçmiş olacaktır ... Mösyö dö Krebi
yon, bir kaç dakika v<•kit kazanmaga 

çalışın. işin üst tarafını ben üzerirre 
alıyorum ... 

Jorj o kadar büyük bir emniyetle 
k?nuşuyordu ki, bu itimadı kendi&i de 
hisseden şair cevap verdi: 

- Gidin. şövalye, çabuk gidin ... ~i· 
zi arayanb:-ı bir müddet alıkoyacağım• 
dan emin olabilirs~niz. 

J orj devam etti: 
- Gelin, mösyö, beni takip edin. 
D'Assas: 
- Haydi bakalım!.. 
Diye cevap verdi ve fazla münakaşa 

etmeden, kendisine yol gösteren Sen· 
Jenrmenin uşağı arkasın'dan dışarıya 
fırladı. 

Bir kaç dakika sonra şr(r, merdiven 
de kalabalık ayak sesleri ve dehşet I· 
çinde titriyen bir sesle, şövalyeyi hiç 

______ .,... ..... _______________ ..... ________________________________________ ___ 

bir zaman görmediği içini sıımimi bir 
tavırla konuşan otelcinin şu sözlerini 

c'.!ı.ıyuyordu. 
- t<':ıkat Bay zabit, size yemin ede· 

rim ki r•radığınız şahıs benim otelim· 
de oturmuyor. 

Diğer bir ses te şu cevabı veriyor· 

du: 
- Eh!... Görürüz .. Oteli baştan ba· 

şa arar ve doğru söyleyip söylemediği 
nizi anlarım .. 

Otelci boğuk bir sesle, adeta inliycr

du: 
- Aman yarebbim 1 Nedir bu b.."'t§ı· 

ma gelenler? ... 

Krebiyon fazla dinlemedi ve müda· 
l'lale zamanının geldiğini düşünerek 

kapıyı açtı ve en tatlı ve nazik bir te· 
bessümle sordu: 

- Ne oluyor kuzum?.. Bu sesler 
nereden geliyor? 

Zabit ilerledi ve bir nazla kont dü 
Barriyi isticvap edip ondan menfi bir 
baş hareketile cevap alınca: 

- Mösyö, dedi, mösyö lö şövalye 

D'Assası arıyoruz ... Binaenaleyh içeri· 

ye girip, ~·radığım adamın sizde olup 

olmadığını anlamama müsaade edin ... 
Esasen şunu da ilave edeyim ki, bu 
ziyaret işinize gelme~iği takdirde, e· 

sefle, müsaaıdenizi almadı:m harekete 
geçmek mecburiyetinde kalacağım ... 

- Majestelerinin mert bir askerine. 
vazifesini yapmak hususunda müşkü· 

lat ı::östermeme imkan var mıdır, mös· 
yö? ... Aradığınız <):lam benim evimde 
değildir .. :Maamafih girin, mösyö ve 
bunu gözlerinizle görmek suretile va· 
zifenizi yapın ... 

Zabit, bu meçhul adamın, kralının 

emirlerine sadıkane ittaat eden 2•1il bir 
insan tavrile konuştuğunu görUnce, 
gayet nazikane bir şekilde eğildi ve 
şüphesiz, bazı hususi talimat almış &· 

lacaktı ki, dil Barriye yol vererek il· 
könce onun girmesini bekledi. 

Bu müddet zarfında, baygınlığı ge· 
çen kontes, ayakta duracak vaziyette 
olmaldığı için, güçlükle bir koluğa ka· 
dar sürüklenerek oturmuştu. 

Bunun içindir ki, dü Barri odaya gi· 
rer girmez, herkesten evvel, kendisine 

dehşet ve heycanla brıkan kontesi gör
dü ve şiddetle ürperdi. 

Hiç bir şey söylemetden, çabucak 
genç kadının yanına yaklaştı ve onu 
mümkün olduğu kadar gizliyecek bir 
şekilde önüne dikildi. 

Diğer taraftan Jülyet te, ya korku· 

dan veyahut ta kontun ma,sc:ı:lını an· 
ladığından, yüzünü mendille örtmüş 

olup sessizce ağlıyordu. 

öyİC ki, en keskin nazarların bile, 
bu koltukta ağlıyan kadının çehresini 

görmesine imkan yoktu. 

Bu manevrayı görmemiş olan zabit, 
daha ilk nazarda genç kadını farket· 
miş ve ziyaretinin, bir aşk safasını sek
teye uğrattığı neticesine varmıştı. 

Bunun içindir ki, şaire manalı bir 
nazarla bakıp gülümsiyerek şöyle de· 

di: 

- Affınızı istirham ederim, mösyö 
f;•!(at aldığımı emirleri yerine getirmek 
mecburiyetindeyim ... Maamafih elim
den geldiği kadar işi çabucak bitirip •• 

Görüşmenize ... Devam etmenizi kolay 

!aştıracağım .. . 
Krebiyon eğildi ve hep ayni nazika· 

ne tavırla cev<)p verdi: 

- Beni kat'iyyen rahatsız etmiyor
sunuz, mösyö ... Rica ederim işinize 

bakın ... 
Askerler odanın her tarafını araştır· 

rırlarken, zabit te, genç kadmın hu· 
zurunu farketmemiş görünmeğe çtılı~· 

tr. 
Araştırma bitip te zabitin dışarıya 

çıkacağı sırada, dü Barri onun yanına 
yaklaşarak, al~ak sesle, onun hayreti

ni mucip ollduğu anlaşılan, 'bir kaç söz 
söyedi. 
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Sırlarını 
• 

vermemzş 

insanlara 
kıt'alar 

Tür.kiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

11ı6ı1938 vaziyeti 
lil9""' Daştarafr 11 iııcide 

çıkmak için yapılan teşebbüs. 
ler henüz sporcuları sevindir
mekten başka bir netice ver -
miş değildir. Yalnız bu kadar 
da değil ... Bu dağların arka -
sında, Türkistan hududu civa. 
nnda iyice bilinmiyen geniş 
bir saha var. Hiç bir harita, 
hiç bir rapor bu sclıa hakkın
da kiıfi malfunat vermez. 

Daha böyle, haritaların bir 
fikir veremediği ne kadar çok 
yer var! Ti bette tarihten ev -
velki zamanlardaki insanların 
hayatını yaşıyan }töyler bulu. 
nuyor. Fakat Tibet dağlarını 
aşıp da taştan balta kullanan 
bu insanlarla karşılaşmak im. 
kanı elde edilememiştir. 

Her sene bir çok seyyah bu 
meçhul iklime doğru atılıyor. 
Fakat elimizdeki bütün mede
ni vasıtalara rağmen dağlar 

sırlannı saklamakta inad edi· 
yorlar. Son Hihıalaya sefer -
lerine iştirak eden dostum Dr. 
Valter insanların ancak 1945 
te bu dağlan aşarak merkezi 
Tibete ulaşacakları fikrinde . 
dir. 

kat yakın vakitlere kadar Rus 
yada tanınmamış bir çok kı • 
sımlar yok muydu? · 

Sonra kutuplar var ..• Ku -
tuplann esrarını çözmek için 
daha bir asra muhtacız. 

Kutpblarm manasını: ancak 
75 arz derecesinin yukarsına 
çıkr.uş olanlar bilir. · 

Amundsen ve daha bir çok 
k8.şiflerc rağmen kutublar bu 
gün dahi esrar doludur. Coğ
rafya kitablarını açınız. !yice 
tanıdığınızı zannettiğiniz şi. 
mal kutbu hakkında dahi ka
fanızda çizilecek suallerin hiç 
birisine cevab alamıyacaksı -
nız. Etnoloji ilmi bütün te. 
rakkisine rağmen Samoyed is
mini verdiğimiz insanların 

mahiyeti hakkında hiç bir şey 
bllmiyor. 

Cenub kutpu şimal kutbun. 
dan daha meçhuldür. Ceııub 
kutbundaki karaların hudu
dunu tesbit için en az otuz se. 
ne lazım. 

AKTiF 
«--• 

~ltm u.ti kilOl'l'UD 17 152 96) 

8uıkııo~ • • • 
Ufaklde. • • • 

l>allllıtekl Mubablrteı 1 

• • 
11.arlgi.cı&d mııllabirleı-ı 

Alt.Da satı klloraı 9 054 614 
A.ltma t&b'fiU ltal:ıl.I ııertıut 

döTiz!er. 

Dtfu dl v1.der •• borçlu 

klJr!ng bılldyeler1 , , , , 

lladne tabY1llerta 
')eruhte edileıı ıYl'&lD oaktıy• 

Kanunun 6 - 8 lncl mad
aeıertne tevf!kan Ha.zlne tan. 
tmdıaıı l'&ld tedlyaL 

l!lenedat alttdftm ı 
Barlne bonoları. • • • 
T'~ıır1 1enetıer • , • • • • 

Esham n Ta.bvtl!U ctlsdanı~ ' 

JDeruhte edlleo e"fT8lo rıalt. 

ıl 1 ttyentıı kAT'fllıR°J esham " 
ı tabTtJAt ltlbftr1 \oymetıe 

8 Berbeat eıham "' t&lıvtlAt 
AYaR~al'I 

utm ,.. d(;n1 Ozerln 

Tllbvf!At nzer1Dı 

• Btnedarw 
ll a.tı &elli 

24.127 .010 .o 5 
15.493.489.-
1.228.007 .12 

657.271.52 

12.736.038.33 
15.795.87 

13.639.113.21 

158.748.563-

16.057.949.-

3.700.000-
58.505.073.3ö 

39.977.571.58 

6.906.473.7G 

102. 758.61 
9.258.271.52 

l"eldlll 

Lira 

1 
40.848.506.17 

1 

657.271.52 

26.390.947.41 

• 143.690.614.-

57.205.073.35 

46.884.045.:l 

9.361.030.ı:: 
4.tmo.ooo.-

14.55~.641.9!: 

344.093.129.84 

Pt\SIF 

Sermaye. • • • • • 

lbtl,yat aki)t.1111 1 ~ r ı~ ! ~ 
Adi •re fevka.lada. • , • • 
8.WNaı • • • 1. •• 

reda YWdekt Baıı.knotıu: 
Denılıt• •dilen •na.la ııakU,. 
Kanunun 6-8 inci madde
ıertne terlik.an b&Zlne t&ratm. 

da.il va.kJ te<iiyat, 

2. 712.234.11 15.000.000 . ...., 

6.000.000.- 8.712.234.11 

158.748.563.-

Denıbte edilen •müc ııuu,.. 15.067.949.-
be.ldye.t. 143.690.614.-
Karştlıtı tamamen aJtm ol&MLll 

lllvetezı tedaYW• vazedilen 19.000.000.-
tueekonr aıuJıcabtlJ U&Y9teıı t.M 

•aucl. 

l'ttrll Ll..ruı Meı>daalıt 

mm l'ıı..lltı.hUdatu 

Altına tıı.bvtU ltabtl dlJYiZler 
nıter t'lll\·• -•,r •• alac&klı 

<llr1 nıt tııtklyalu1 

Hu.btelU ı ı t ı t 

13 .000.000.- 115.690.614.-
22.332.113.52 

435.49 

32.187.094.89 
32.187.530.38 

90.170.63 7 .83 

Ttılrlıll 344.093.129.8• A vrupada bu gün için meç
hul hiç bir yer kalmadı. Fa-

Bu gün elimizde tayyare, 
telsiz telgraf, tahtelbahir ve 
tele\ izyon, her şey var. Fa -
kat arzımızı tanımak için bun. 
Iar bize kafi gelmiyor! t Mart 1113! tarihinden ltlba.ren: lııkonfo baddl ytı.zoa fi L2 - 'Altm tlzerlD• aT&De JOsd• ' u 

D~vlet ~emırg~lla~ı ~e Limania~i işl~t"!f.e· . 
·.· "·. ··:.- . .' ·Umum· idare.Si · ilônları ·r:»/_-..· 'İf:;": :· · 

~ . ., 

Dc,·lct J>cmiryollan İşletme Um um )lüdUrlUğUnden: 

1 - Devlet Demlryolları istasyon sınırında istihdam edllmek üzere 
tnüsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabalrnya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 
B) Tü.rk olmak; 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak; 
B) Asgari bir sene için askerlik ten muaf olmak; 
E) !daremiz hekimleri tarafın dan yapılncak sıhhi muayenelerinde 

faal ser••lste çalışmnğa mani bir arıza ve hastalığı olmamak; 
2 - Mtlsabaka.da kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi 

lisanlardan birine vakıf olanlar 67 11 ra ücretle alınacaklardır. 
3 - l\IUsabaka imtihanı 9 Tamm uz 93& Cum.ıı.rte.ıı.i Aıilnil saat 14 de 

liaydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon 
lzmlr ve Erzurum işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 Cuma günilne kadardır. 
5 - Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat ederfl k

lerdir. 
G - Kabul şernlt ve evsafı hakin nda daha fazla mnrnmat almak ıste

Y~nler işletme merkezlerine ve istasyonlara milracnat edebilirler. 
(3:, ss ) 

J. . ~ - • ' . 1 • ' 
., . . J • • 1 • ' ' ~· • 

Herkesi alakadar eden faydah 
adresleri okuyunuz; istifade 

edersiniz. c • i • ,. . . . ~ . .. . . .. 

NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara caddesinde 
yurdu altında Kemaleddin fren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 

Va'kit 
20335 

Şer ait ehvendir. 
Kiralık aparbman 

Beyoğlu Bekar sokak 10 numara 3 oda 
sofa mutfak ve saire ehven kiralıktır. 
Kapıcıya müracaat 

Yakacıkta kiralık otel 
Tutmak istiyenlerin Vakit Yurdunda 

Bay Orhana müracaatları. 

Doktor Fahri Celal Göktulga 
Sinir hastalık.lan ve kekemelik müte. 

hassısr Zorlu apartıman No. 2 Cağaloğlu 
Tel: 20785 

Devren satılık atölye 
Kartvızit tabı makinesi ve resim atöl

yesi devren satılıktır. Tafsilat P.K. 
743 lst. 

KADIKOYLULERE 

Meşhur kunduracı Baha 
~ 1üh ürdar carlciesindedir. 

En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

İstanbul Hamdibey geçidi Jak Grunberg 
haleflerinde bulabilirsiniz. 

Satılık motosiklet 
IIARLEY DA VlTSON markalı 5 bey. 
gir kuvvetinde bir motosiklet satılıktır. 

almak istiyenlerin ı~tiklfil caddesinde 
YENlÇERt Ağa sokak 21-1 numaraya 

müracaatı eri. 

En güzel alaturka musikiyi 
ve Bağdat yıldızlarını 

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

En sabit esansları ve tuvalet levazırnatıru 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz.· İstanbul 

Tokalon müessesesi 

Vazolarını 5 kuruşa geri 
almaktadır 

Satılık köşk unutmayınız. 
Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde 9 o. ı---------------
da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu ve e. Florya Küçükçekmece istasyo11u 
lektriği mevcut bir kösk satılıktır. Kısık- Otel • lokanta • birahanesinde 

Jıda Bay Ademe müracaat. Tabldot 75 kuru~tur. En iyi istirahat 

Yazlık kiralık 
yeridir. 

Tarsusta 400 dönüm arazi 
Beher dönümü 5 liradan satılıktır. Taf

silat posta h."Utusu 743 İstanbul 

Neden
1 

En nefis dondurmalar ve en 
iyi limonata 

istiklal caddesinde sa'ray 
k:ımsmrla Oı Siitte bulunur. 

sineması 

Kısıklıda Küçükçamlıca cadesinde 2 O

da 1 hala l mutfak bahçe ve elektrik var. 
dır. Yazlık kirası 70 liradır. Kısıklıda 

Bay Ademe müracaat • 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönüm yeri olup da satmak isti
yenlerin civarı, evsafı ve mevkii hakkın
da mufassal malOmat ve son fiyatile bir. 
likte İstanbul 743 posta kutusuna yaz-

Gravor radyo gramofonları 
Galata 

ELEKTRA 

r A • • ? 
'1spırın . 

Çünkü ASPrRIN senerer-
' denberi her türlü soğukal-,. 

gınt,klarına ve ağrılara ~arşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
lsbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak · için lütfen '9 . marka':) 

sına dikkat ediniz. 

En iyi sesli sinema 
Tertibatını Necip Erses Yapar Istan. 

bul Galata Sesli Han. 

Turbo Jeneratörleri 
S.S.C!. Tıcarct mümessilliğinden teda. 

rik edebilirsiniz. t stiklfü caddesi !stanbul 

1laçlannızı 

Karaköy eczanesi 
HUSEYtN HOSNODE 

daha çabuk yaptırabilirsiniz. 

Açıldı 
Mevsimin en güzel ve en latif 

mesire gazinosu olan 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz .. 

Fia tlar her keseye el\'erişlidir. 

_ ..... ..,..._... .......................... 111·········· .. ···· l ~r .. ···i>~:··· .. ;;·; ;·~K~ ;·;~· .. ··1~ 
ı ·· .. 
~i Röntken Mütehassısı i~ .. .. 

maları. Vaı:ıta kabul edilmez. 

müessesesinde satılır. 

En lüks radyolar 

Minerva radyolandır 
İstanbul Hasan deposu üstünde Abdur

rahman İmrede bulabilirsiniz. 
Küçük yalıda müfrez arsalar ------------

Westinghouse buz dolapları 
Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktır. 
Satın alm'ak istiyenlerin Ankara cadde. 

sinde 105 numaraya müracaatleri. 

Ahenk ve Mandolin almak için 

Ahenk mucidi 
Süleyman Süat 

Eskişehir adresine müracaat ediniz. 

El arabaları 
Avrupa mamulatı el arabaları Hasan 
deposu üstünde Abdurrahman lmrede 

bulunur. Bahçekapı 

Galatada - Helyosdadır. 

Hizmetçi aranıyor. 
lki kişilik bir aile için kimsesiz ve dinç 
bir bayana ihtiyaç vardır. Acele İstanbul 
Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. 

En iyi cilt yaptırmak için 
İstanbul Ankara caddesinde Emniyet 

mücellithanesine müracaat ediniz. 

Yalova kaplıcaları açıldı 
İstifade ediniz. 

H Hergün ö~leden sonra saat 3 ten 7 Ü 
H ye karlar Belediye, Binhirdirek Nurı· p Merkez muhasebesinde münhal bulunan 45 lira ücretli daktiloluk 
H conker c:oka!.;ta Aslaner apartrman :f için 17 - 6 • 938 Cuma günü imtihan yapılacaktrr. En aşağı orta mektep 

ı
n No. 8-10 H uıczunu olmak şartiyle taliplerin ve saikleriyle beraber müracaatları lüzu-

.. ,:::::::::::::::::::::::::::::=~:::::::::::: mu J tün otuıı ur. ( 3 5 73) 
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Tabldot 
75 kuru, 

IFLORV'A 
Küçükçekmece istasyonu 

Tabtdot 
75 kuruş 

, , '/· Uykusuzluklarda 

O!e . Lokanta -· Birahane 
Sıcaklar bılıb, banyonuzu, aoiuk biranızı, otelimizde temiz, ucuz ve 

çok rahat alabilirsiniz. 
Yataklar temiz, yemekler ve içkiler çok itinalı bazırlanmııbr. En ' 

n•.!fİI mezeler. Bıt fırsatı lce .. ırm11vını7. . 

• 

Denizciler e: ilan , 
Denizbank lstanbul Şubesi Müdürlüğünden 

Y qilkö~ "'' dudücünün makine luıımlannda olan anzanm tamiri 
i"in ikinci bir ilana kadar faaliyetini tatil etlisi alakadarlara ilan olunur. 

1939 Ne.w Yorı< Serg~si 
De ı<orasyon müsabakası 

1 - 1939 Nevyork dünya sergisinde ııışa edilmiş olan Türkiyt paviyonu dahili 
dekorasyonu için bir müsabaka açılmıştır. 

2 - Müsabakaya girecek resimler iktisat vekiletinin tayin edeceği bir jüri he. 
yetince tetkik edilecektir. 

3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15-7.938 tarihine kadar Ankarada 
iktisat Vekaletinde Nevyork dünya sergisi Türkiye komiserliğine makbuz mukabi
linde tevdi edilmiı olması şarttır. 

4 - Müsabakayı kazanan sanatkara 1000 lira mük!fat verilecektir. 
5 - Müsabakaya girip de kazanmıyan sanatldrlara ait eserlerden istifade e. 

dilen kısmılar için verilecek bedel jüri heyetince aynca takdir edilecektir. 
6 - Müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve saire hakkındaki 

prtname, Türle paviyonu pli.nile maktaları bu hususta lA.zımgelen izahat Ankarada 
iktisat vrkAlrtt rfahilinde sergi komiserliğinden alınabilir. (1720) (3341) 

Umumi bir raQbet 
Lcazanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

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

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebat i ne k im
yevi zebl r~I biç bir 

madde yoktur 

.,ooKTOR ÇIRPUT 

18 HAZIRA'N - 1911 
C!2! 

'in 

Terci'h edilmes,ndeki seoeb 

, 

t Bütün ağrılara, hastalık baı· 

i :7::: :r::e:.: 
+ en kuvvetli müıekkindir. 

GRiPiN 11111111ııım---, 
Ne~le, ıoğuk algınlığı, grip rahataızlıklannda 
bat, dit, mafsal, roma~a, i.sap ve adale ai· 
nlannda icabında günde 3 kate alınabilir. ı.. 
mine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Gri
pin yerine baıka bir marka verirlerse tiddetle 

reddediniz. 

KUŞTCYC 1 
Cildiye Ye Zübreviye mütehasuu 

•••••• • Beyoğlu Y erli Mallar Puan / -

karpsmda Posta sokağı köıesinde ...,. t~kzema ve en IQUannlt cilt yaralanndah knrtolmak için 

kullanınız ._M!!eym~ene!!t aop~parERA:t~ımaı~TÖıı. RT~el:!!t3!!353!!11 E KZA M ·ı N 
Rahatını, kesesini aevenlere tavıiye 

Bir liraya kumaıiyle kuıtüyü yastıklar == 
Yorıan, ıilte ve yastıklarda mühim tenzillt yapıldı. Kuıtüyii kumatla- 1 

rınm en iyili ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 
Adres: btanbul Çakmakçılar yokuıu Kuıtüyü Fabrikası. Tel: 23021, Dr. Halit Ziya Konuralp <ullammz. Binlerce hastayı kurtarmıthr Eez11ne,er1~~ iıteylnlz· 
Satıt yerlerimiz: Ankarada, Beyoglunda Yerljmallar Puan Tıp Fakültesi / kinci CerraAi 

T. C. Ziraat Baokaşı lstanbul şubesinden: 

lslanbul semtindeki 
müşterilerimize kolayhk ,,, . .. 

11 yerleri latanbul cıhetinde olan aayın mtlşterilerimizin Galataya kadar 
yorulm•malan için tahsile verecekleri senetlerden bqka bütün 111be ve ajans
lanmız il.zerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, 
Mısırçareıaı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz bürosunda i.dt gün
lerde aaat dokuz buçuktan on bet buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan 
on bır buçuğa kadar kabul ederek emirlerini süratle yapacağımızı arzederiz. 

(3498) 

latanbul mahkemei asliye 3 üncü 
hukuk dairuinden: 

Galata Aııikllrasyoni Ceneral han 
26-27 No. lu yazıhaneyi ikametgahı 
kanunt litt.ihaz eden Ne.çiye vekili a· 
vukat Ahmet Raif Serez tarafından 
Balyada Balya maden ıirketi ocakla
rmda amele Kahraman oğlu Hasan 
aleyhine 937-1823 No. ile açtığı ihtar 
davumdan dolayı gıyaben icra kılı
nan muhakemesi neticesinde: Müddei· 
aleyh Hasanm evliliğin tahmil ettiği 
vazifeleri ifa etmemek maksadile bili. 
Hbebi mUhik aekiz sene evvel hanei 
zevciyeti terkeylediğl ve bu müddet 
zarfında aileeile hiç bir suretle ali.
kadar olmadığı dinlenen p.lıitlerin şa 
hadetile aabit olduğundan kanunu me
deninin 132 nci maddesi mucibince 
bir ay r.arfmda hanei zevciyete dön
mesi lüzumunun Basana ihtarına dair 
29-~-938 tarihinde verilen hUkmU ha
vi 938-50 aayıb ilim müddeialeyh 
Basanı gönderilmiş ise de mezkfır 
mahalli terketmeaine ve yenisi de 
meçhul bulunmasına mebni H.U.M.K. 
nun Hl nci maddesine tefikan ili.nen 
tebliği tensip kıbnmıı ve bir sureti de 

• mahkeme divanhanesine talik edilmiş 
oldufundan tarihi illndan itibaren 15 
gUn zarfmda müddeialeyh Basanın 

_ temyizi dava edebileceği tebliğ maka
mına kaim ,.,,..,.,,~ iİ"-'"'"' ;,~., olunur. 

&öz Haki 
Dr. Murat Rami 
Muayenehanesini Tabim 

Tarlabqı Cad. U R'f' A A 1 
nakletmlttlr. Tel: 41533 

Pazardan maada hergiln: Öf leden 
sonra snat ikicirn altıya kadar 

Beşiktaş icra l\lemurluğundan: 
938/1128 

Şem~eddin. Vasfınur. Huriye. Mehmet 
Tahir. Haydar. Ahmet. Ali. Mustafa. Hü
seyin. Ziibeydenin sahip oldukları ve ara
larında kabili takAlm olmamaıııından mab. 
kemece şuyuun izalesi suretiyle satılma
sına karar nrllen Ortaköyde eski vapur 
iskelesi caddesinde 17, 19, 21 numaralı iki 
dükkAnh kAr11ir ıazlnonun tamamı açık 
arttırmaya çıkanlmış olup 1' _ 8 - 38 ta
rihinde şartnamesi divanhaneye talik edi
lerek 19 - 7 - 38 tarihine milsadif sah IJfl
nil snat 14 den 18 ya kadar dairemizde sa. 
tılacaktır. Arttırmaya iştirak için yilzde 
yedi buçuk teminat akçesi alınır. Yirmi 
~enellk taviz bedeli ve tapu harcı ve be
lediye resmi müşterisine aittir. Arthrma 
bedeli muhammen kıymetin yilzde yetmiş 
beşini bulduitu takdirde ihalesi yapılacak
tır. Aksi takdirde en son arttıranın teah
hftdil baki kalmak ilzere arthrma on brş 
gün daha temdit edilerek 3 - 8 • 38 tarı . 
hine mlhadif çarşamba Rilnil ayni saatle 
en son arttıran& ihale edilect'~lir. 

Kıymeti muhammenesl tamamı 2800 li
radır. 

F.vsarı: Sokaktan merdivenle gazlno)·a 
çıkılır. Camlı bölme ile zemini malta dö
ıeli etrafı demir parmaklıklı tarasa gazi. 
nodnn ahşap mcrrlivenli bir sahanlık bir 
oda bir hela içinde elektrik tesisatı var • 
17 ve 19 numarah gazinonun altında iki 
bııp dükkAn mevcutlur. 

Hududu: Bir tarafı Simon ve St'buh ar. 
•a'lı ve ba7.an Raif ve hiııııedıırları arsuı 
Ye bir tarafı Yorgi vereııesi arsası ve bir 
tarafı lebiderya ve bir tarafı eski vapur 
iskelesi soketiyle mahduttur. 

200C numaralı icra kanununun 126 ıncı 
mndde'line tevfıkan IP<>lek sahihi ala<'aklı. 
lar ile diAer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin dahi gayri menkul üzerin
deki haklannı ve hususiyle faiz ve masa
rife rlalr olan iddialar101 evrakı milsblte
leriyle yinnl şcOn ı~ın,ıe icra dalre'llne bil
dirmeleri IAzımdır. AUI halde hakları 
tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satJş be. 
denlinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. t, 
bu mııdılel kanuniye nhkAııuna !(Öre hare
kt't t-lnırk vr rlaha fn7.la mnh"ımnt nlnınk 

•~teyenlı.arln 9:1R/112ft ıln!'l~·a nnmnra'liyle 
dairemize milracanllerl UAn olunur. 

Klinigi Doçmaff 
lstikli.1 Caddesi Elhamra Apar. 

tımanı No. : 1 (Sakarya Sineması) 

Muayene saatleri: Pazardan maa
da lıergan saat 15 - 19 kadar. 

Telefon: 35 - 99 

KlRALIK DOKKAN 
Fındıklı Molla bayırında 25 numa· 

ralı dükkln kiralıktır. Yanındaki eve 
müracaat. 

·.!>bbli ! !..!dk~!:. , 
o cuaobll 16•11k n.n•k.. ~a..klneı 

almak ve 800 alate-m kayoakcılı 
llğrenmek 

iıliyenler K A R A K ö "X ALI RIZA Ge•elinia maimaı dahililide, 
,_..lastik atel,eaine müracaat etsinler. 

l~llDftl~ADA 
CAN KUQTAQ.ID. 

• • • 


