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Fransız 
suikast 

Cumhurreisi 
tehlikesinde 

Hükumet, Cumhurreisi Löbrön'ün 
mu haf azasına 5 bin kisi tahsis etti 

.. Brötanya'nın Fransa· 

seyahatinde alınını§ bir r esmi. 

af üyük 
kan u nu 

mahkum ları 
mahkumlara 

olacak 

Komünistlik 
üstesna siyasi 

da şamil 
Ankara, 31 (Telefonla) - Adliye 

encUmenl bugUnkU toplantısında Da
hiliye \'ekili ve Parti Genel Sekre
t eri ŞükrU Kaya ile Adliye Vekili 
ŞUkrü Saracoğlu'ııun huzurları lle 
at kanunu projesini müzakere etmiş· 
tir. Geç vakte kadar devam eden bu 
toplantıda lflyiharlakl hültümler esas 

ftilrnriylo kabul edilmiş, ancak lAyi
haya katlyet ve sarahati temin ede
cek bazı ilftveler yapılması muvafık 

gilrülıııiiştür: 

1 - Bu ilavelerden birine göre, af 
ıw ıı u ıı ıı ıı ıı · ı · ı) ı • ı ı • ., ı. u ı ~ ı tı. ı ıı ı · 1\ a 
dar aftan istif ı•I P rıl ı>ı·ı>ldr ı lı·ı ı xııı

mıF" Devamı 8 incüle 

l s~anyadş mUlhlş bir homhardıman 
.................................................................. 

Yü zlerce kadın 
ve çocuk öldürüldü 

Bir şehrin bahkhanes~ ndeki 
bütün insanlar h3 vaya uçtu 

. Grandlers, 31 (A. A.) - Havas a 
Jansı bildiriyor: 

Bu sabah saat dokuzda beş Franko 
tayYaresi şehir Uzerinden uçarak yir. 
:tni kadar bomba attı. 
b• 'l'aarruz o kadar ani olmuştur ki, 
bıç kiınse sığınaklara gitmeye vakit 
~ınamıştır. Bombaların hemen he. 

men hepsi halkın arasına düşmüştür. 
Balık halinin bulunduğu belediye da. 
iresinin önünde halk toplanmı ş, alış

Yeris ediyordu. Yüzlerce kadın ve ço
cuk balık satmakla meşguldü. Bomba
lardan biri, tam halin üezrine düşmüş 
ve orada bulunan bütün insanlar ha. 

~Devamı 8 incide 

işçi sigortası 
işçi nin hastahğında işten ayrılmasında 

~., işin tatlllnde 

• ardımına koşacak 
Bu husustaki nizamnamenin 

Haziran içinde 
neşredLmesi bekleniyor 

_.. Yazısı 3 üncüde 

dan ayrılmasını ve 
mu htar bir hükume t · 
olmasını istiyorlar 
lngilizce •'Sunday Ekspres,, gazetesine 

Faris muhabirinin bildirdiğine göre, 
Fransanın Brötanya havalisinde muhta
riyet istiyen bir teşkilat vardır. Ekseri
yetle gençlerden mürekkep olan bu teş
kilat Brötanyanın Fransadan ayrılıp 
muhtar bir hükfunet olması gayesile fa

aliyette bulunmaktadır. 
l Bugünlerde Fransız cumhurreisi Brö

t anyacla, Sen Briyök şehrine yeni bir 

küri kanser hastanesinin açılma merasi
mini yapmak üzere gitmiştir. Hükumetin 

Brötanyadaki nümayi~ler ve cumhurrei
sine karşı bir suikast yapılmak ihtimali 

hakkında aldığı haber üzerine, Löbrönün 
muhafazasına 5000 ki~i tahsis edilmiş-

tir. 
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Cumhur reisliği 
yatı 

Bu sabah YeşllkUy 
ooı.,ı·~ ıt; ~c\dt 

leaşveklD y a ta 
gez<dl D 

Cumhurrcisliğimiz için satınalınan 

Savarona yatı, kaptan Sait Özegenin 
kwnandasında ve Türk mürettebatı 

idaresinde olduğu halde bu sabah do
kuz buçukta gelmiş ve Yeşilköy önle. 
rinde demirlemiştir. Başvekil bugün 
öğleden evvel yatı gezmiştir. 

Yat, burada muayene olunacak ve 
tesellüm edildikten sonra yarın lima. 
nımıza girecektir. "Güneşdil" adı ve
rileceği söylenilen Cumhurreisliği ya
tı, evvelce de yazdığımız gibi, Ham. 
burgda Blum und Voss tezgahlarında 
yapılmış, 4800 tonluk bir gemidir. 

Boyu 106, eni 16 metredir. Altı bu
har türbiı;ıinden mürekkep olan maki • 
neleri üç bin beygir kuvvetindedir. 
Dört kazanı vardır. Yalnız iki kazanı 
ile 16 mil yapmakta, dört kazanı faa. 
liyete geçtiği takdirde bu sürat saatte 
21 mili bulmaktadır. 

Evlenme yaş 
hadleri 

de ğ~şti ril iyor 
t 7 yaşında erkek ve 

15 yaşında kızlar 
ev lenehll ecekler 

Ankara - Bugünlerde Büyük Mil
let Meclisine dikkate değer bir kanun 
layihası verilecektir. Projeye göre ev· 
lenme yaş hadleri ldeğiştirilecek, bu 
yaş erkekler için 17, kızlar için 15 ola
rak k<•bul edilecektir. 

Rerl inde 

317 yahudi 
tevkif edildi 

Berlin, 1 (A.A.) - Zabıta, bilhassa 
Yahudilerin devam etmekte oldukları 

Kurfuerstendam caddesinde kain iki bü
yük kahveye baskın yapmı~tır. 

317 si yahudi olmak üzere 339 kişi 
tevkif edilmiştir. Bu eşhas arasında 

76 sabıkalı bulunmaktadır. 

1111 

ve 

Kadınlara tecavüz ediliyor, köyler 
basılıyor, mahsul yağma ediliyor 

Antakyada Türklere 
bomba atlllar 

Antakya, 30 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu sabah Reyhaniyede kayıt büro
su açılır açılmaz, Usbeciler Türk lis. 
tesine rey vermek için ısrar eden Eti 
Türkleri dövmü§ler, bunlar da şika· 

yette bulunmak üzere konsoloshaneye 
gitmi§lerdir. 

Dörtayak bürosundan hareket eder
ken 15 ki3iden mürekkep olan fakat 
yolda muazzam bir alay halini alan 
grup konsoloshane önünde toplanmış 
ve Türkiye hUkumet:ulıı himayesini 
istemiştir. Başkonsolos halkı teskin 
t:Ocrek ı~ vı:: g\lç1erlylc me;};;ul o1mn.· 
larını tavsiye etml§, halk dağılm13tır. 
Dağılan halk sokakta tabii olarak 

bir izdiham husule getirmiş, bu sı· 
rada kasten oraya geldiği zannedilen bir 
usbeci otomobili kalabalığı yararak ge~
mek istemiştir. 

Esasen zorlukla dağılmış ve heyecan 
içinde olan halk otomobilin içindeki iki 

usbeciyi dövmüş, fakat yaralanmalarına 
mahal kalmad;m otomobilin uzaklaştırıl 

masına imkan hasıl olmuştur us.beciler 
intikamlarını muhtelif mahallerde ayni 
zamanda jandarma gözü önünde beı 

Türkü silahla yaralamak suretile almış
lardır. Dörtayak mıntakası derhal kıta
at tarafından işpl edilmiş ve etitürkle
rin süngü himayesinde sandık başına 
gönderilmesine başlanmıştır. çarıı tc
mamen kapalıdır. 

Reyhaniye civarındaki Türk köyle-

rine arap akınları devam etmektedir.Ya 
ğma edilen mahsul mal ve hayva:ı de
ğeri mühim bir yekun tutuyor. Kadın
lara tecavüzler vukubulmuştur. 

Haydutluklar 
Bu sabah hüktlınet caddesinde kah\•e
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Sovyetler Çine 
yardımlarını çoğalt
mağa karar vermişler 
Vaziyetleri müşkülleşen Japon

- lar Ç j ne yeniden kuvvet 
sevke diyorlar 

Moskova, 31 (A. A.) - Havas ajan_ 
sının muhabiri bildiriyor: 

Sovyetlerin uzak şark orduları ku
mandanı mareşal Bluher ile Çin teşrii 
meclisi reisi Sunf o'nun ayni zamanda 
Moskovada bulunmaları keyfiyeti 
hakkında tefsirlerde bulunan iyi ha-

ber alan mahfcller, bu hadisenin bir te 
sadüf eseri olmadığını tahmin emtek· 
te ve Çin devlet adamınnı, Avrupaya 
yaptığı seyahatten sonra Avrupa dev. 
lctlerinin büyük bir kısmının Çine .,. 
karşı vaziyetlerini Sovyet liderlerile 
birlikte tetkik etmek üzere Moskova. 
ya gelmiş olması muhtemel olduğunu 
beyan etmektedirler. 

Ayni mahf ellere göre, Çinin bugün
kü maddi ve manevi vaziyeti Sovyetle. 
rin nazarında, Sunfo'nun Sovyetler 
birliğinin merkezini ilk ziyaret ettiği 

DS'9 Devamı 4 UncUde 

Sovyetlerin Uzak Şark ordulan 
kumandanı Mar~l Bluber 

Çekoslovakya 
Berline nota verdi 
Çek arazisi üzerinde Alman tayyareleri 

uçmasını protesto ediyor 
~ Yazısı 8 incidt. ,... 
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r ransa aı tık 
gizlemeğe de 
lüzum görmigor 

Yazan: Nızametlin Nazıf 
Hataydan gelen her haber, bu Türk 

ülkesinde bir seçim yapıldığına değil, 

bir katlifun hazırlandığına delalet ediyor. 
Hatayı sulayan nehiı!erde genç kadın 
cesetleri yüzüyor; Hatay oval;mndakı 

köylerde öldürülen anaların kanlarına 

bulanmıs palalar, masum oğulların kalp
lerini deliyor; Antakyanın mahallelm, 
Reyhaniyenin sokakları Amık ovasının 

her köyü biribirinden kanlı, biribirintlen 
vahşi, biribirinden isyan ettirici faciala
ra sahne oluyor. Ve bu hal aylardanbe· 
ri devam ediyor. Ne kadar da kana susa
mışlar! 

Karstan, Ardahal}d::ın lzmire, Ödemişe; 
Sinoptan, Giresondan Silifke, Adana ve 
Antalyaya, Edirneden, Tekirdağından, 

Bursadan ta Bitlise, Mu~a. Hakft.riye 
yaydan, Türk anava•anmın her köşesın
de ve noktasında duyulan azap o derece 
insanidir ki giinün birinde millet buna 
tahammül edemezse ve bugüne kadar 
herkesi hayrete düşüren itidalini kaybe
derse buna kimin ne deme~e hakkı ola
b!fü? 

Bu sabah, gazeteleri açanlar, gene öz. 
tark Hataydan gelen faciaların, bir yeni 
ve evvelkilerden çok daha ellm olan bi· 
,fmçosu ile karşıla~tılar, 

Son yıl içinde, i~kenccyc ve istil!ya 
uğnyan milletlerin, arsıulusal heyetler 
davet edip maruz kaldıkları, facialan 
bitaraf addettikleri hakemlere tesbit et
tirmeleri moda olmuştu. 

Mançurya harbi esnasında Çinliler, 
şarki Afrika istilası esnasında Habeşler, 
Sako harbi esnasında Bolivyalılar Ce
nevrede milletler cemiyetinin birer tet
kik heyeti göndennesini istemi5lerdi. 

Hataylı ne yapsın? Bütün bu facialar 
Milletler cemiyeti tarafından gönderilmiş 
bir komısyonun gözüönünde cereyan etli· 
yor. Ve işin garibi şu ki §İmdiye kadar 
Hatay işlerini kendi efkarı umumiycsin
den ~aklamayı itiyat etmiş olan Fransa. 
müstemlekecileri tarafından tahrik ve i
dare edilen siyas! suikastlerin, adt cina· 
yellerin, kütle halinde imha temayülle
rinin ve i~kencclerin artık saklanmasına 
da lüzum görmüyor. Parisin en ciddi ga
zeteleri, ilk sayfalarında. Hatay facia· 
lannı haklı ve doğru bir i~ gibı. yazmağa 
başladılar. 

İşte "Lötan - Le Temps .. gazetesinin 
29 mayıs tarihli sayısının ilk sayfasın

da çıkan bir telgraf haberi: 
İskenderun sanca~ndaki vaziyet 
"İskenderun sancağındaki vaziyet 

gerginliğini muhafaza ediyor. Cuma 
günQ bir takım yeni "tecavüz?l . .ler ol
du ve Harbiye köyünden bir Ale\'t öl
dü; iki Alevt yaralandı. Antakyada 
Ast nehrinde bir ceset bulundu. Maa
mafih alman terlbirlerle ntorİt"lerin 

'(?!) so~ kanlılığı sayesinde Sanca
ğın heyeti umumiyesinde sükun koru· 
nabilmektedir?!,, 

Rakio un..,, .. ı.,.,n TTIİİ .. t"'""lt hıırel{et-
ler?! ve bazı taktik hatala:-ı neticesi 

olarak "?!,. mütema1iyen kavhetmck
te bulunan Türk partisi ac;ahiyet ve 
can sıkıntısı içindedir. Düne kadar 
reylerin yüzde 47 sini kaıanmt" ıtörü 
nen hu partirıin kaza'lç nic:hcti bugün 
yüzde 46 ya rl ·ı:-mfic: hulunmaktadır ... 

* • ... 
Hatayda ce"eyan eden faciaları T..ötan' 

m ne,şrctfği bu sinsi ve iirenç $:ttrrlar 
kadar açıkça izah eden hir ':ı3c:ka vec;ika
arama l{a nP lü:::ı.:m vardır? M;lletler ce
mh·eti ... i'l komi .,.,.., .. ,ı Tı1ı-lr p., • .,,. ~~ ,,,,ıı 1 

- ı 
llnetH bir ro1 ovnama1<tadrr. Arsıuluc:al 

vicdanın mümessili olması rn.,.•mıte1en hu l 
Nizametti1' NAZiF 

_.. Devamı 3 incide 

rBüyltlık ıt>Dr Avırl1:.llpa devuetn 0 &\maırnlkaınıoırıı aslkeırt 
esıraırolfila valkof onmuş 

Amerikadaki Alman casusları hlıdisesı 1 kmdaki tahkikata devam etmekte olan binbaşı ve bir yüzbaşıdır. Albay Fotten. 
gün geçtikçe büyük bir ehenuniyet al~ büyük federal jüri tarafından dinlenmiş- ordunun eski istihbarat azasından olup 
maktadır. Bugün, bu teşkilatın di.ınyaya terdir. ordunun egranm elde etmek istiyen bir 
§ümulü olan büyük bir ~ebcke halinde 1 hticvap edilen Amerikalı zabitler, Fot takım kimselerın tehdidine maruı kal· 
bulunduğu ve umumi harptenberı me}'.· t .. n knle$i kumandanı alhav F.ı?len ilt iki mıştrr. 

dana çıkarılan en mühim bir teşkilat --------------------------------
olduğu anla~ılmıştır. i 

Amerikan polisi buna ewelA bu kadaı 
ehemmi}et vermemis, hadı~ hakkmd;:ı 
malumat almak için muhakeme edilecek· 
!eri tevkile lüzum görmemişti. 

Bunlardan lgnatz Griebl ismindeki A
merikan tabiiyetli bir Almanın, ''Bre
men .. vapuru ile Almanrara kaçtığı ma 
Hundur. Bu adam Almanyada. pasaport- \ 

suz geldıği bahanesile tevkif edilmıs, son 
ra hafif bir para cezası'ile serbest bıra
kılmıştır. Fakat Almanya bu adamı A· 
merikaya teslim etmemektedir. ''Bre· 

men,, Almanyaya vardığı sırada Nev
york limanından kalkan ''Hamburg .. 
ismini ta~ıyaii bir Alman yapurile bir 
Alman daha kaçmıştır. 

Vemer Gudenberg ismindeki bu Al 
man da. casusluk hMisesi etrafında ma
lfırnatına müracaat olunacak bir §ahiddi; 
hatta, Grieblden mühim bir ~it sayıl
makta ıdi. 

Bu iki h:l.diseden sonra, Amerikan pı>
lisi. casusluk davası ile al~kadar kimse-
lerin ve §ahit olarak dinleneCl'klerin 
memleketten dı~an çıkmamalarını temin 
için sıkı tedbirler almıştır. ''Bremen .. 
vapuru Amerlkaya gelip tekrar kalkaca
lı zaman, mürettebatından dört kişi tev· 
ı.a ..a•ım.•9 •U> ı.M-ı.- ,. ---·'·-..1- .-a
masına müsaade olunmamı~tır. 

Vapura giden bütün yolcular da sıkı 
bir kontrolden geçirilmiş, bir>oklan A
merikada alıkonmuştur. 

"Bremen .. vapurunun tevkif edilen mil 
rettebatı gemide siyasi kontrole memur 
]lazi mümessili Vilhdm Bönke, ikinci 
radyo memuru Yohan Klayber ile Johan 
Hart ve Valter Otto iınıindeki iki kama
rottur. 

Amerikan polisi, Alman gemilerinin 
casuslarla dolu olduğu kanaatindedir. 
Gene polisin kanaatine göre, büyük bir 
orta A \TUpa devleti Amerikan kara ve 
deniz ordusunun birçok sırrına vakıf ol
muştur. Bu casusluk teşkilatının mer· 

kezinin Almanyada olacağı ve casusların 
oradan ıdare edildikleri de zannolunuyor. 
Almanların "Avrupa., ismindeki diğer 

bir Transatlantikinde "kırmızı saçlı ber· 

ber kadın,, Yohanna Horman tevkif 
edildiği zaman iki arkadaşile beraber 
casusluk ettiği zannedilmişti. Halbuki 
bugün, bunlnrın büyük bir teşkilata men 
sup oldukları meydana çıkmı;,.tır. 

Bu sabah gelen tclgral haberlerine. ·gö
re. Amerikan ordusundan 4 zabit ile Bre
men vapurunun ikinci telsiz zabiti, ''sarı
~m kadm., ve aslen Alman olan diğer 
bir kadın ve gene aslen Alman olan üç 
ki~i, ecnebt casusların faaliyetleri h:ık· 

Ç ULAK bir kol, sakat bir ayak in
sanda merhamet hıssi uyandırır. 

Hele bu acı manzarayı üstünde toplayan 
kö)e başına bükülüp oturmuş sefil biri
sı büsbütün. Hemen cebe davranır, çan
tayı çıkarır, elinize geçeni az veya çnk 
verirsiniz. Sonra da bu selil ve iç para
layıcı manzarayı daha fazla görmemek i
çin başınızı diğer yana çevirip biran ön· 
ce uzaklaşmaya çalışırsınız. 

lşte bu ~rfıl kılıkta bir ıavalh, lran 
kon2.cıloshancsı civarında yer alarak sağ
lam elini gelip geçene açını~. Adı ibra· 
him Gülerdir. Hıç de kıhğile mütena!=ip 
olnuyan bir isim. Siz bu zavallıya haki
katte "allar .. olmanın daha yaraşacağl· 

'/: 

Kral kendi karikatürü 
karşısırida ••• 

lsveç kralı besinci Güstav bu ay seksen yaşını bitiriyor. Bu münasebetle, Stok 
holm gazeteleıinden biri, kral i~in hususi bir nüsha çıkarmıstır. 

Yukarıdakı resimde kral, yanında prenses lngeborg ile beraber, gazeteye bakar
ken görülüyor: Kral evvela bir resme me ı akla bakıyoı, sonra hoşuna gidiyor, gülü
yor. Acaba baktığı resim nedir? 

Bu, kralın kendi karikatürüdür. Kari katili kralın o kadar hoşuna gitmi1tir ki 
~-~~!!.·-•· .....,_ • ._ -.._, ...,_.14 b~'Gııı~n"" ~"' ıa.t..u.'a...a..a.•--·· ~ -··;...,•• o-

mektedir ... 

Karısına kilise 

qaptıran adam! 
Mihail Hayvatof ( t) isminde bir 

Yunanlı tüccar Pirede kansının namı

na bilyUk ve çok güzel bir kilise yap· 

tırmıı ve ölen kansını buraya göm· 
müıtUr. 

Mihait Hayvatof Pirede evlenmiı 

ve balayını geçirmek için karısı ile be· 

rabcr, İıstanbula doğru bir ıeyahate 

çıkmıttı. Gemi tam btanbula yakhı§ır

kcn, Katerina birdenbire hastalanıyor. 
Vapurdaki doktorlar hastalığın ne ol· 
duğunu anlıyamıyorlar. 

Vapur lstanbub geliyor. Fakat şeh
ri gö:mek zavallı kadına nasip olmu
yo-r: ölüyor ... 

Zengin bir tUccar o1an Mihail, karı
sını Pireye götürüyor ve orada, hemen 

hemen servetinin hepsini sarfederek 
güzel bir kifüe raptmyor. Pirede bir 
eşi bulunmıy4ın bu kilisenin etavanma 
karısı'lın tabı.ıt~·nu kovduruyor ... 

na kaııı m:gıJ mı~ıııız: !ıayatta a~ıa

yan b:çare ısmen olsun gülmek istemiş
tir. Fakat i5 böyle değil. Dinleyiniz: 
Kö~eden polis görününce, bizim kol

suz ve bacaksız İbrahim Gülerin önce 
kolu ortaya fırlamış, sonra da kayıp f. 
kinci bacak meydana çıkmış .. Sen misin 

sakat! yakalanmış. Mahkemeye ... 10 gün 
~e hizmetlerinde kullanılmaya mah
kOmiyet. Şimdi, Güler soyadının. adı so-

nuna sinsice eklendiğini anlarlmız mı? o, 
hakikatte tam manasile gülen bir adam
dı. Hem kendisine yardım edenlerin mer
hamet hislerile alay eden, arkalarından 
cılnsice gülen bir aclarr.. 

* OlUınya~a ra!Jııe[t 

E ESKt Alman başvekillerinden Dr. 
Bruninı Ameri.kada katolik bir 

Eroin haçakçısı 

eski bir diplomat 

A vusturyada, büyük bir eroin ka· 
çakçı şebekesi meydana. çıka.rılmı~ ve 

bunlarla alakalı olarak Karlo Bakula 
ismindeki Perulu bir eski diplomat da 
İRviçrede tevkif olunm~tur. 

Ka~akçıların başında, morfini ero
in f}ekline sokmak hususunda kendile
rinin kadı olan bir usulle çalışan, as. 

lfm Bulgar iki kimyager vardır. Bir 
gUn yaptıkları tecrübe esnasında labo

ratuvarda infilak olmua ve bunlardan 
biri ağır surette yaralanmıştır. 

lnfilflk olan yerde tahkikat yapıl • 
Mış. o zaman kimyagerlerin neyle uğ. 

ra~tıkları meydana çıkmıştır. Bundan 
ı::onra, kaçakçıların diğerleri bulun • 

Muş, Perulu oski bir diplomat olan 
Karla Bakulanm da bu işte alfil{adar 

C'lduğu anlaşılarak tevkifi için lsviç
reye yazılmıştır. İsviçre polisi Karlo. 

yu te\'kif etmiştir. Kaçakçılarm cenu
bi Amerika ile de alakaları olduğu 

:r.""nrıedlllyor. 

l-DllllBllaBI• 
mumtte inzi\'a hayatı geçirmektedir. 
Gazetelerin bildirdiğine yöre eski baş
vekil yakında dünya ile büsbütün alaka
sm1 kesmek ve bir manastıra kapanmak 
arzusundadır. 

BaşvekAf et sandalyesini idrMc etmiş 
bir zatın böyle bir karar arifesinde bu-
lunmasına herkesin hayret edeceği mu
hakkak bulunduğuna göre benim de hay-

rete düşmem sanırım kimc;e tarafından 

garip tt-lakki edilmez. Düşündüm, dü

şündüm de bir türlü bir neticeye vara

madım: Bu inzh·aya niçin lüzum görür 

bu adam? 

Acaba dünyada rahatın ancak her şey

den el ayak çekmesile kabil olabileceği

ne mi inannu' dersiniz? 

1 HAZİRAN - 1938 

hUHUN 

Albnsız harp 
y(:lpılarnaz mı ? 

N APUL} UNUN, uuktiie kendisine ıo
rulan "hıırp için ne lthımdır"I,, su • 

aline verdiği cevap meıhurdur: "Para, 
Para, oenı paraf., 

/Jalbuki bugün harp için mutlaka al
tın ıtoku ldzım olmadıbı karıaall umumf
lc~mi~ gibidir • 
Asım Us diyor ki: 
'' l''ransız ıaıetclerl oimdi töyle düşünü

yorlar: 
1914 senesinde ikhsatçılar büyük harbin 

beş, allı haflarlnn ziyade sürmiyecl•ğini 

iddia elınişlerdi. Zira Lu müddet zıırrıo

da devlcllerin ellerinde para knlınıyııcağı
nı, pnra~uz da o kadar bü>ük orduların i. 
dııre olunaııııyacn#ını dti~ünmüşlerdi. Hal
buki büyuk hıırp dörl sene üç ay stinJJ. 
ılıiyük 11\lisatçılıır her şeyi evvelden lw~ap 
elnıişlerdl. Yalnıı her memlekette knrşılık
'ız klı#ıl para çıknrılııcn#ını akıllanno ge
lirmemi~Jerdi. Simdi arlık eıki dünya d.,. 
#lşnılşlir. Evvelce kMıt porıı çıkormnk f. 
çin bankalııra konulması muıot oJan allın 
slok yerine bugün flillcrin, yahut Muso
lininin otorilesı seçmiştir. 

Pelrol, knuçuk, demir gibi kredile ah· 
nnmıyncak şeyler de kimyc,·t mııdfleler, 

yahut köınQr ihraçederek elde edilebilir. 
Hatllı Almanya bu tmkAn kopı~ının do bir 
ııün kapanmaın lhtlmnlinl r:ıöıönüne ı;etlrl
yor da sentetik benzin ve sun't kauçuk 
istihı;aline kendini veriyor; bu suretle A
merikan petrolüne, yahut Uzak Sark k•· 
Ltculuna olan lhllyacını asgari dereceye 
indirmeıı~ çalı~ıyor. Hillha en ışldcf •Jf bir 
harp ikllsadlyatı, otarşi slııteml tatbik edi· 
yor. Su halde vakllle bir altın meselesi p. 
lan harp buııün artık bir fabrlknlnr mese
lesi, bir sanayi müe!'lseselerl meselesi ol· 
muştur. Bir memleketin harp huint'11I bun 
dan sonr mlllt ('Alı~ma knhillyetldir. Bir 
ıamanlar harp etmek için bir meınlekc.t 
tin zengin olması lcııp ediyordu,. DuJ:iln. 
lse kuvvelli ve mQslahsll olması kA{I seli
yor. 

Harp ve para mevzuu knrşmnda fikir· 
lerde hasıl olıın bu değişiklik lnbit olıırak 
altın denilen madılcnin beynelmilel eht'm 
mlyctinl hiçe indirmiş olmıyor. Fakat 

harbi "ndece altın cerçeveslnden görmek 
ltiyadının deifişmesi beynelmilel harp -re 
ekonomi lelllkkilerlnde hlc. farlt•po-•·ft~''
göııleriyor. 

Demek btlyonıı ki bugün Napolyon 
nlt olsaydı "Harp için ne lbımdır., sunti· 
ne karşı başka türlQ cevap verecekti; ih
timal ki: 

- tplida milletçe birlik ve millctce ça 
bşmak ... Ondan gonra para ... ,. diyecekti" 

TAN -
Balkanlarda münakaleyi 
kolaylaştırmak lazım 

M. ZEK,HIYA yazıyor: 

"Atinada iken İstanbulla muhaberede 
güçlük çeklik. Pire fle İstanbul arasında 
ı,llyen no bir Türk ''e ne de bir Yunan 
yolcu vapuru var. lki dost ve müttefik 
memleketi biribirine df'niıden yabancı 
memleketlerin vapurları b:ığlıyor. Bunlıır 
da hartada ancak iki defa posta yapıyor

lar. 
Karardan Atl~ı He İstanbul arasında iş

liyen trende yolculuk yapmak bir işkence 
Yolda iki defa, o da seceyorısı nktarnıa 
ynpmnk mecburiyeti var. 

Halbuki Vunanistanla hem dost, hern 
müttefik bulunuyoruz. İki memleketi birl
birine bağlıyan daha sert ve daha munta· 
ınm nnkil va~ıtnlarına ihliyaç \'ar. 

Romanya ile de vaziyet aynidir. BükreŞ 
le lstnııhul birlblrlne anrnk hnffndA bir 
iki ctefıı işliyen po!ıta vorıurlorile bıı~lıdır. 
Romanya ile de daha sıkı temaııa lhliya· 
cımtı vnrdtr. 

Bu bnkımcfıın Prens Bihesko ile yopıJan 
anlnşmnyı memnuniyetle ker~ılıımıımıı1' 
mümkiin ıicftilıllr. Ru anhışm:ıyn RÖrc Bük 
re le hııınhııl ııra~ın<lıı mııntrıınnı tııyynrC 
ııefrrleri tt'rllp l'dilecekllr. Tedrlren hu ııe
ferlcr h!itiin flnlkıın mcmleketlerlnf' teşınil 
dilecrktir. O vnkit hırknç srınl kinrle _.,ıırı9 

veyn RükreşP "ilmek, hlr J(i\n içinde rnultll 
hrre eımek mOmkün olnrnktır. 

1 Do'ltlıık ancnk sıkı tema" ile artnr. f'll • 
kan merke1lerini biribirine hava yoluY

111 

hnltlnmıık mevcut olnn dostluk b:ığJnrınl 
kuvvetlenrlirmeye yanynrnktır.,, 
~~~-~~~~~~~----............. 

Anman 
oırdlYlsuında 

Tenis maçları 
· oarı• Almanya ordusu tenis şampıy 

maçları mUnasebetile Almanya • Macar" 
ııs· 

latan milli takımları arasında 2,3 ag 
tosta tenis karşılaşmaları yapılacaktı~• 

Bu karşılaşmalarda Teler arasın 
6 • Çif tlc.r ar.wrıda 3 maç yapılal.:aktıl'.• 
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claie --
Ahiret suali 

T ORKlYE Yayınevi, muharrir. 
ler hakkında bir kita.b mı ha· 

zırlıyormuş? neymiş? herbirimize bir 
ta.kun sualler soruyor. "Kaç yaşında
sınız? Babanızın adı nedir?,, gibi o. 
lanlara cevab vermek kolay ama bazı
ları da insanın gözünil korkutuyor. 
Mesela: "Kendinizi hangi nesilden 
addedıyorsunuz?,, diye bir sual var ki 
hayli düşündüm, manasını bile iyice 
ka vrıyamadım. 

.v. Anlwradan şehrimize gel4iğmi yaNdığmıız Ba§Ve'T..-il Cel6l Bayar, dün 
Dolnuıbahço sarayında Atatürke tazimlerini arzctmi§tir. B~~ve1d.l, bilaha
re, lngiltCTC1Jle mali bir anla.Jma imzal.adıktan sonra Londradan dönen 
Muammer Eriş ve mı-ami Nafiz Pam irlc görü§erck kendilerinden izahat 
almt.ştır. Oeldl Bayar, bu ak.şanı tehrar Ankaraya harc7wt edecektir. 

"'Diin ağırceza mahlccmesi dikkate değer bir davayı görmeye 'ba§lamış. 
tır. S11.çZıt, iki ay evvel Suadiyede bü.uiik kardeşi Em'cri o?diircn Arab Ha. 

sandır. Hasan, dı?1ı1di soruu.stt sırasında gımlaN söylcmi§tir: ''-'O gece 
kahvede otururken karde§im geldi oo yanımda oturan ar1~lara küfret
ti, onıt eve götürmek iızcre kahveden çık-ardım. Yolda beni döğmek istediı 
kaçtım. Bir müddet solro.klarda dolaştıktan sonra eve dönerken, ağabeyi
min elinde bir ta§la beni bcT:ıcdiğini gördiim. Şinışek gibi üzerime atıldı, 
yaraladı. Elinden kurtuldum, eve girdim, sabahleyin polisler yakaladtlar.11 

Mıthal~emc, Şfıhiflerin dinlenme.eri fç in ba.Jka giine bırakılmıştır. 

Yaşımı söyleyince hangi nesilden oL 
duğum anlaşılmaz mı? .. Hiç şüphesiz 
bu kadar basit bir şey değil, yoksa sor 
maya lüzum bile görmezlerdi. O hal· 
de ne öğrenmek istiyorlar? Hangi 
''mekteb" den olduğumu mu? ... Mes
lekdaşlarımm arasında buna rahat ra. 
hat cevab verebilecekler varsa bilsin
ler ki o saadetlerini can ve gönülden 
kıskanırım. Bizim çoğumuz mektebsiz 
yetiştığimiz gibi sonradan da hiçbir 
edebi mektebe tamamiyle mal olma. 
dık-

-------------------· {/{,a8ec' den 1_,a,cilte 
( SIEIHliilltl()E VE IMllEIMllLIEl~IEl11'1E) Belki de Türkiye Yayınevi herbiri. 

mize, kimleri dost bilmeğe, kimlerle 
tesanüde hazır olduğumuzu sormak 
ister. Kendi hesabıma açıkça söyliye
yim ki herkesle ve hiç kimseyle. Her 
koyun kendi bacağından asılırmış; 
ben de kimsenin ne §el'efine, ne de ha
talarına iştirake hazırım .•• 

Bu kadar zor başka sualler de var: 
"'Tesir aldığınız ve sevdiğiniz sizden 
evvelki muharrirler bilhassa hangile. 

ridir?,, diye de soruyorlar. İddia. ede
rim ki bu suale hiçbir muharririmiz 
Iayıkiyle cevab veremez. Ta çocuklu. 

ğumuzdanberi severek veya öfkelene. 
rek okuduğumuz muharrirlerin hangi
sinin bizde esaslı tesirler bıraktığını 

kestirebiliriz? bir kısmınm adlarını 
bile unutmuşuzdur. On Uç on dört ya
şımdayken zevkle okuduğum, ı:ıim_ciiyse 
muharririni, mevzuunu, rengini, bo. 

yunu bile hatırlamadığım kita.bm ben-
- • • • ...!-...lj, "'"f'', nlrphi 

lirim? onu unutsam haKsızıık oıur; 

söylesem kuru bir iddiadan başka bir 

şey değildir, çUnkU o kitabın, bugüD
kU düşüncelerim ve hassasiyetim üze
rinde hiçbir tesiri olmaması da kabil-

dir. Olsa olsa sevdiğimiz ve bize te. 
sir ettiklerini sandığımız muharrirle
ri söyliyebiliriz; fakat ''zan ile yakin 
hasıl olmaz,, derler, meşhur sözdür. 

On dört on beş sene oluyor, fransız. 
ca la Revue hebdomadaire birtakım 

nıulınrrirlere: "Üstadlarmız kimler. 
dir?,, diye sormuştu; büyük bir ekse
riyet: ''Barres, Bourget, Maurras" di-
Ye cevab verdi. Fakat birkaç sene 
sonra içlerinden biri, M. Henry de 
tlontherland, bir yazısında: "Evet, 
bende Barres'in çok büyük tesiri ol. 

nıuştur; Maurras'ın var sanıyordum; 
lıourget'nin tesirine gelince, itiraf e
deyim ki onu, o zamanki arkadaşları. 
21'.un hoşuna gitınek için yalan söyle. 
diın., diyordu. Bir muharrir, kimlerin 

tesirinde kaldığını iste ancak bu ka
dar kestirebilir. Başkalarının asıl üs
taaıarıru belki daha doğru olarak gös. 
terebiliriz de kendimizin geçirdiğimiz 
~Sirleri tayin edemeyiz ... 

1 
~iz bu zorluğa bir de bazı muharrir

erın: "Böyle sual olur mu? ben kim.. 
~nin tesirinda kalmamış, orijinal oğ. 
~Orijinal bir §air veya romancıyım!,, 
f1~i cevablar vererek çıkaracağı zor
tugu ilave ederseniz işin nerelere va-
acağuu anlarsınız. Tesir, hiçbir za. 

:an• ~akiki en.hsiyete zarar vcrme
)J' iş, bılfilcis onu inkişaf ettirmiştir. 
~kat bunu kime dinletebilirsiniz? ... 

lt §te bu gibi suallerin altından çı. 
c:rnadığım için Türkiye Yayınevi'ne 

\>ab vermemeyi daha doğru buldum. 

Nurullah ATAÇ 

işçi sigortası 
işçinin · hastalığında işten ayrılmasında 

işin tatilinde 

Yardımına koşacak 
Bu husustaki 

Haziran 
neşredi~mesi 

tş dairesi, iş kanunu mucibince neşre
dilmesi llzımgelen nizamnameler üzerin
de son tetkiklerini ikmal etmiştir. Bu 

nizamnameler iktisat vekaletine verilmiş 
tir. Esa~n 2ecikmiş olan nizamnameler 
bu ay zarfında neşreaıımış olacaktır. 

Neşredilecek nizamnamelerin başında 
sıhhat ve sağlık nizamnamesile iş em
niyetine ait nizamname gelmektedir. Bu 

nizamnamelerin kanunun neşrinden itiba 
ren altı ay geçmeden çıkarılması lizımgel 

mektedir. Fakat bu kadar süratle neşir 
bazı cihetlerden mahzurlu görüldüğün-

den nizamnameler üzerinde daha fazla 
meşgul olunmuş ve şimdi tamamen ha· 
zulanmrştır. 

Bu sene hangi 
meyveler az 'l 

Fazla yağışlı ve rüzgarlı giden hava
lardan sonra yaz meyvelerinin çok az o
lacağl tahmin ediliyordu. Haziran başın
da bulunmamız bu tahminin hakikatle 
mukayesesini mümkün kılmaktadır. 

Yaz meyveleri, muhtelif cinslerde nor
mal zamanlardan yüzde kırka kadar nok
sandır. En ziyade noksan olan meyve ki
razdır. Bu sene Karamürsel, Hereke, 
Tavşancıl ve Polonez köyü havalisinde 
kiraz pek azdır. Çilek de ayni şekilde 
noksan olan meyveler arasında gelmekte
dir. 

Maamafih yağmurlar dolayısile neş
vünüma bulamıyan çilekler birdenbire 
olgunlaşdığından son günlerde piyasaya 
Şile civarından fazla gelmiş ve peraken
de kilosu 15 kuruja kadar dü~müştür. 

Şimdiye kadar çilek fiyatlarının bu ka
dar düştüğü görülmemiştir. Buna rağ
men Amavutköy çileğinin kilosu 50 ku
ruşta muhafaza etmektedir. 

Erik de fevkalade azdır. Istanbuldaki 
ağaçlar çiçeklerini döktüğünden fazla 
mahsul vermemiş ve hariçten de gelme
m!ştir. Armut ağaçlarında da meyve bu
lunmadığı şimdiden haber verilmekte. 

nizamnamenin 
içinde 
bekleniyor 

Hazırlanmış olan nizamnamelerden en 
mühimmi iş kanunu mucibince kurula
cak olan devlet sigorta sandığına ait ni
zamname teşkil etmektedir. Bu nizam
name ıle mtmleketimizde ilk defa işçi si
gortası ur.uımu~ ... lu.l..Ghı..u. n ... -.l<.\\.n -ü 

rakabe ve tahtı tekef fülünde bulunan bu 
sigortaya Türkiyede iş yapan ve iş ka
nununun hükümleri dahiline giren her 
fert dahil bulunacaktır. 

Bu sigortanın bir hususiyetini de işten 
ayrılma, işin tatili ve hastalık vukuun
da sigorta sandıtrınm işçiye ve ailesine 
bakmak mecburiyetinde bulunması teşkil 
etmektedir. işçinin, iş yerini ve iş ne\i
ni de!fütirmekle sandıktaki vaziyeti de
ğişmiyecektir. 

1 Hamal kıyafeti 
nUmunelerJ yapıldı 

Belediyece, lstanbuldaki bütün hamal
lar için ycknasak bir kıyafet tesbitine ka
rar verildiği yazılmıştı. Hamalann yeni 
kıyafeti içın birkaç nümune yapılmıştır. 
Yakında bu kıyafetlerden bir tanesi seçi
lecek ve elbiseler toptan ısmarlanacaktır. 
Bu suretle şehirdeki muhtelif dairelerde 
çalışan ve ayn ayn kıyafet taşıyan ha
mallar bir cins ve şekil elbise giyecekler
di. Göğüslerinde taşıyacakları madeni 
markalarda hamalın sicil numarası, ça
lıştığı iskele veya dairenin ismi yazılı 
bulunacaktır. 

--o-

Bir lnglliz deniz 
ticareti sirkeli 

faaliyetini tatil etti 
Memleketimizde uzun senelerdenberi . 

faaliyette bulunan lngiliz deniz ticareti 
§irketlerindcn (The Export Steamship) 
İktisat vekliletine müracaat ederek fa
aliyetini tatil etmiştir. 

........____ dir. 
----------------------- ------------~~~~--------

lf@IFil~lill am~aa 

noını MlYISDkDye 
nsttO<dla~ o 

Enternas-
Yonal Fuarı 

tcı:ıı Ucuz alış ''eriş, bol elUence ve bir 
lale Yeniliklerin doMuğu yerdir. Mut
.. .:_ 1ttlrtık ve ziyaret ediniz. Milyon-

19"1ert, mııllannızı bekliyor. 
2n Ağ11.do5 • 20 Eylfıl 
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Turing klüp 
Abide ve eserlerimize 
konfflranslı ziyaretleri 

Cumartesi ~ünü 
başlıyor 

Turing klübün belli başlı abidelerimiz 
ve eserlerimize konferanslı ziyaretler ter
tip edeceğini evvelce yazmı~tık. Bu ziya
retlere önümüzdeki cumartesi günü baş
lanacaktır. Bundan sonra yaz müddetin
ce her cumartesi öğleden sonra şehrimi
zin başlıca fibidelerile müzeleri ve cami
leri sırasile ziyaret edilecek ve her abide 
veya mabedde yarım gün kalınacaktır. 
Yapılacak ziyaretlerde mütehassıslar 

tarafından o abideııin tarih vaziyeti, mi
marlar taraf mdan mimari hususiyetleri 
vesaike istinat ve izah edilecektir. 

Turing klübiln, klüp azalan için ter
tio ettiği bu konferanslardan azalar gibi 
halk da i~tifade edebilecektir. Konferans 
lar açıktaki abidelerin önünde yüksek 
bir kürsüden, camilerde vaız kürsülerin
den verilecektir. 

Bundan maada sırasile müzelerimizde 
ziyaret edilecektir. Bilhassa müezlerin 
ziyaret günlerinde dinleyicilerin çok ka
labalık olacağı muhakkak görülmektedir. 

Memleketimizde bu şekilde tarihi eser
ler önünde ilmi konferanslar ilk defa o-
larak verilecektir. 

--o-
Beyoğlu Halkevl 

Bugün salon1armda büyük 
bir sergi açıyor 

Beyoğlu halkevinirı kursları bu sene 
faaliyetlerini bitirmişlerdir. Evin dikiş, 
şapka ve çiçekçilik kurslarına devam e
den bayanların imtihanları yapılmakta
dır. Bu münasebetle halkevinin salonun
da büyük bir sergi hazırlanmaktadır. 

Bugün merasimle açılacak olan bu ser
gide evin kurslarında yetişen bayanların 
şapka, çiçek, elbise, çamaşır gibi eserleri 
teşhir edilecek ve yapılacak bir seçme 
neticesinde bu eserler içinde birinciliği 

kazananlara mükfifat verilecektir. 
Beyoğlu halkevinin bu sergisi bir hafta 

devam edecektir. 
--0---

MUşlr Gazi Osman 
Paşanın metrukAh 

satıhyor 
Bundan üç ay kadar evvel vefat eden 

meşhur Pilevne kahramanı Müşir Gazi 
Osman (paşa) nın refikası Fatma Zatigül 
hiç varis bırakmamış olduğundan adliye
ce terekesine vaziyet edilmişfü. Bu bü
yük ailenin son ferdi ne ait olan ve bizzat 
büyük askerin zati eşyasını da ihtiva e
den metruka.tı ve Göztepedeki kö~kü sa
tılacaktır. 

.... ....................... . 
ırlYı ır!K. ıKcs'ltlYı m ve 

çamaşorrllaıru 
Geçmiş asırlardaki Türk esvaplarının 

ve Türk tuvaletlerinin tarihi, Mkir veca
zip bir mevzudur. Fakat, ayni zamanda 
yorucu bir iştir; ve kelimenin en kuvvetli 
ve güzel manasile sanatkar olmıyan bir 
müdekkikin elinde noksan kalmağa mah· 
kCim bir iştir. Geçmiş asırlardaki Türk 
esvaplarının ve Türk tuvaletlerinin tari
hini yazabilmek için toplarunası IB.zım 

olan vesıke ve notlar fevkalade bol, bu
na mukabil darmadağın bir haldedir. 
~ yıl evvel Kuleli askeri lisesinde 

tarih öğretmenliği yapmıştnn. Memle
ketin hemen her k~esinden gelmiş 

çocukların toplandığı bu mektepteki ta
lebelerim arasında ''giyim kuşam .. mev
zuu üzerinde bir anket yapmıştım. Bir 
tecrübeden ibaret olan bu anketin çok 
şayanı dikkat bir neticesi oldu. Bugün 
buraya o anketten bazı notlar nakledi
yorum. Bu vesile ile Kuleli ve Malte~ 
nskeri listeleri gibi memleketin hemen 
her tarafından talebe toplayan müessese
lerde elan çalışmakta olan öğretmenlere 
de güzel bir pmek olursa kendimi mesut 
sayacağım.: 

A 

Aba-Yünden yapılır, çobanlar kaput 
yerine giyerler (Erzincan) ; ihtiyarlann 
giydiği uzun ve kalın hırka (Rize, Ma
pavri mıntakası) ; Zıpkanm üstüne gi)i
len caket, kısa hafif, yukarı yakası tama
men karnşmaz, aşağıya doğru gittikçe 
genişler. Abanın düğmeleri yoktur, ya
kasını kavuşturmak icap edince ön ve 
alt ucunda iki gaytan vardır, bunlar mu
kabil taraf tan arkaya dolaştırılmak su
re tile orada bağlanır, abanın önü kapa
nır (Ordu). 

Abaniye - ihtiyarların şapkasız '(es
kiden fessiz), sarık gibi başlarına sardık
ları kaim bir sargı (Rize). 

Ahara - Gümüş telli, ipekten bir ku
şak (Maraş). 

Ağlı - Zıpkanm bir nevi, iki ağlı zıp. 
ka (Bartın), 

Aldon - Genç kadın ve kızlar tarafın
dan giyilen, alt tarafı kırmızı, üst tara. 
fı beyaz olan uzun içdonu. Büyüklerin 
yanında buna teeddüben tenike denilir 
(Bozkrr köylüleri), 

Arakçm - Takke '(Sıvas köyleri) ; ge
linlerin başlarına konulan altın elmaslar
la müzeyyen bir nevi tac (Sıvas). 

Atkul - Genç kızlann taktıkları etra. 
f ı püsküllü bü}iikçe bir mendil (Rize, 
Mapavri mıntakası), 

Ayak kılfı - .(Ayak kılıfı): yün çorap 
.(Sürt). 

. . . . . . 
B 

Başdan geçirme - Muhtelif renkli çi
çekli basmalardan yaprlan entari (Cide 
Beyız - Don (Siirt) , 
Bervanık- Futa, önlük .<Malatya): 

• . . . . . ~ . . 
ç 

Çalık - Köylülerin kullandığı bir ne
vi çenber (Konya) 

Çit - Başörtüsü (Gümüşhane) ; el çi .. 
ti - Mendil (Malatya) , 

. ~ . • • • • 
D 

Dallama - Yelek (Zile)' , 
Dambak - Uzun saçlı kadmlann saç

(Lutfcn sayfayı. çeviriniz), 



IÇERDE: 
• Emfnönünde Valide hanı yanındaki 

dilkklınlann sahiplerine tahliye için tebli
gat yapılmış, fakat bunlardan yalnız biri 
müstesna hepsi konan istimlAk bedellerini 
az bularak itiraz etmişlerdir. 

• Ayazpaşndaki mezarlık arsası yilzlln
den belediye ile nktır arasında çıkan ih
Uldf neticesinde, evk:ıfın belediyeye ver
mesi kararlaştırılan 86 bin lira, faizi ile 
birlikte 100 bin lira olarak belediye hesa
bına bankaya yatırılmıştır. 

• Esnaf cemiyetleri bütçesine munzam 
olarak 7000 liralık bir tahsisat konulması 
bfitlin cemiyetlcrce kabul edilmiştir. Du
nun 4000 lirası CaRnloğJunda yeni açıla
cak sağlık yurduna alet almaya sarfoluna
caktır. 

• El arabaları ile sokaklarda a~ır eşya 
taşımak bugünden itibaren yasaktır. Yal
nız seyyar satıcılar ve ekmek arabaları 
milslesn:ıdır. Eşya belediyenin tayin etmiş 
olduğu tipteki arabalarla taşınacaktır. 

• Almanyada yaptırılan ikinci vapuru
muz "Sus,, 9 haziranda oradan hareket e
decektir. Teslim alacak heyetin bir kısmı 
e~elce gitmişti, !:ıyfnlar da )'ann side
ceklerdlr. 

• İstanbul hapishanesinin yıkılması yak
laştı~ından mahpusların nakllne başlnn

mıştır. 

• Carşıkapıda Karamustafapaşa türbesi 
karşısındaki dilkklinlar tehlikeli bir vazi
yette bulunmakta olduğundan sahipleri 
\amir müsaadesi için belediyeye müraca
nt etmişlerdir. Belediye, şehir pliınının 
tatbikine başlandı!ıından, karannı hcnfiz 
vermemiştir. 

• Denlzbank bütün limanlarımızı teftiş 
eiicrck noksanlarının tamamlanmasına 
karar vermiştir. Tetkiklerden sonra, li
man işleri için birkaç senede tnruamlan
mak üzere bir inşaat projesi hazırlana

caktır. 
• Romanya ve Bulgaristandan bu sene 

getirilecek muhacirlerin sayısı 22000 olrı

rak tesbit edilmiştir. Bunlar Trakya Te or
ta Anadoluyn yerleştirilecektir. 

• Snmpanyanın kilosundan alınmakta 

olnn beş Ura vergi de 20 kuruşluk bir ten
zilat yapıl:ırnk 480 kuruşa indiren bir 
konun projesi hazırlanmışlır. 

• Haydarpaşa - Ankarn hattında da 
tenzlUıtlı gezinti seferleri tertibine karar
verilmiştir. Pazar günleri yopılncnk ol:ın 

ayrı bir tenezzüh ııeferindc fiyatlnrın ya. 
ttıdnn dahtı Cnzln indirllmesi düsünül 
mcktedir. 

• Mali scnebaşı münasebetile dairelerde 
tiugünden itibaren yeni defter tutulmaya 
başlanacaktır. Kasalann sayım ve devır 
muamelesi için dcrterdarltk tarafından 
milli müesseselere beyeler gönderilmiştir. 

• lstanbul tuğla ve kremitçilcri her bin 
tuğlada 10, her bin kiremitte 15 de bi
rini, taşçı Ye değirmenciler de belediyeye 
verdikleri resimlerin dörtte birini Türk 
hnvn kurumuna teberrilt etmeye karar 
vermişlerdir. 

• Muvazene vergisindeki tenzilıittnn son
ra yeni esas üzerine verilmesi liizımgelen 
haziran man~lnrı tebliği belrlcnen kndro
lar dolayısile bugün verilemiyccck!ir. 

• Kızılay haftası bugün bn~lamıştır. Bu 
hafta zarfında Kızılayın bütün şubelerin
de yeni aznlnr kaydedilecek, müsamere
ler verilecektir. 

• "Trak,, Ynpurunun pazar seCerlne bfi
yilk bir ra~bc t görüldüğünden, vapurun 
güvertesinde daha fazla yolcu oturabile
cek şekilde tndlliit ynpılncaktır. 

• Bugün saat 21 de Üskfidnr halkevi sa
lonunda Hnydarpa~a NOmune hastanesi 
doktorlarından Zeki Tektaş tarafından 
,(Memleketimizde Kadın hastalıklarının ne 
tlcesl ,.e kısırlık) başlığı altınd:ı bir kon
ferans verilecek, projeksiyonla da canlnn
dırılncaktır. Aile hayatı bakımından önem 
li olan bu konferanstan sonra bir konser 
verilecektir. 

Açık teşekkür 
Oğlumuz Oral Tüzkanın tedavisin. 

de gösterdiği hauı.kattan dolayı çocuk 
hastalıkları mütehassısı Dr. Bay Ali 
Şükrü Savlıya ve hastanesinde gördil
ğümüz intizam, mükemmeliyet, şefkat 
ve ihtimamdan dolayı da. Cağaloğlu 
Sıhhat yurdu müessisi Operatör bay 
Orhan Önalana en derin teşekkürlerL 
mizi sunarız. 

M. M. V. Deniz Teçhizat şubesi 
Mtldil'T'ü. Yarbay Fılfld. TU::kt:ın ve 

eşi 
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DIŞARDA: 

• Romanyada lağvedilen eski partilerin 
malları, adliye nezaretinin idaresi altına 
alınmaktadır. 81-3-938 tarihinden sonra 
bu gibi parti mallan üzerinde yapılmış O

lan alım satım muameleleri hükümsfizdür. 
Eski pnrtfler otuz siln zarfında gelirleri 
ve m:ıllnrını gösterir bir heyanname vere
ceklerdir. 

• Papa dün doğumunun seksen birinci 
yıldönümilnil kutlamıştır. Bu mfinasebetle 
Vatikandn bilyük merasim yapılmıştır. 

• Amerikada l\limai civarında Prlnsen
ton köyünce 28 mayıs gecesi beş yaşındn 
Jems Kaş f!'>mlndc bir küçfik çocuk kaçı. 
nlmıştır. Hnydutlar, necat fidyesi olorak 
on bin dolar istiyen bir kliğıt bıral.tmış

lıırdır. 

Sur 
ları 
•• 

• ve ısar-

tamiri 
Uç sene i~inde 
ikmal ed·ıecek 

Müzeler idaresinin İstanbul sur ve 
hisarlarını tamir ederek eski haline irca 
hususunda vermiş olduğu karar hü~
metçe tasvip edildiğinden yakında fili
yata geçilecektir. 

Evvelce, İstanbul surlarının yıkılareık 
şehir hududunun genişletilmesi ve 
imar planının bu kısımlar üzerinde 
serbest bir şekilde tatbiki hakkında or
taya bir fikir atılmıştı. Müzeler idare
sini!\ yaptığı teşebbüsler üzerine bun • 
dan sarfı naz<:ır edilmiştir. İstanbulun 

tarihi güzellik ve kıymetleri itibariyle 
C§Siz olan İstanbul surları yıkılmak de
ğil, bilakis tamir edilecektir. 

Sovyet er ç·ne 
yardımlarını ğalt
mağa ararv rmişler 
Vaz·yetleri müşkülleşen Japon

lar Çine yeniden kuvvet 
sevkediyor ar 

• Alman ajansı pazar günil çıkan Sun
day Grafik İngiliz gazetesinin neşrettiği 
Hitler müliikatının tamnmile yolan oldu
ğunu bildirmektedir. 

• Fransız parltımentosu tatil devr,.slni 
bitirerek dün tekrar toplnnmıştır. Mcbu
ı;an meclisi bazı encümen nznlarının inli 
babını tasdik ettikten sonra başvekil Da. 

' ladiye hfikOmetin ziraat siyasetine ait is-
tihzalı takririnin perşembe günü müzake 
resini istemiş ve hükOmetln bu teklifi ka
bul edildikten sonra celse tatil olunmuş 
tur. 

• Enternasyonal meslek terbiyesi kon 
gresi 29 temmuzda Berllnde açılacaktır. 

Kongreye bfitiln memleketler iştirak et
mekte ve iki binden fazla murahhas gel
mektedir. 

• Dünyanın en makbul posta pulların
dan biri olan 1847 tarihli iki pcnnilik mn
vi pul Londradn 350 İngiliz lirasına sa· 
tılmışlır. 

• Paris belediye reisi yanında muavini 
ve beledi~ e meclisi genel sekreteri oldu· 
~ halde 3 haziranda resmi ıiyaretlerdı 
bulunmak üzere, Stokholm, Helsingfos ve• 
Kopenhaga gidecektir. 

• 24 üncü enternasyonal iş kongresi dün 
Ccnevrede toplanmıştır. Kongre bilhassa 
iş saatleri mesclesile meşgul olacak ve ec
nelıt işçilerinin muhtelif memleketlerde 
çalışabilmeleri imktınlarım tetkik edecek
tir. 

Müzeler idaresi, bu işe Hisarlardan 
başlıyaczıktır. Evvela Anadolu ve Ru
melihisarlarının yıkılmağa başlamış 

olan yerleri tamir ve islah olunacaktır. 
Müzeler idaresi bu tamir işiyle Hisarla
n tamamen eski haline irca etmeyi is
tihdaf eylemektedir. 

Bu karar, Hisarları gezenlerin harap 
ve düşmeğe müheyya duvarlardan do. 
layı maruz bulundukları tehlikeler iti
b~riyle de lüzumlu görülmektedir. 

Hisarl~ra eski vaziyetlerini vermek 
için mühimce bir paraya ihtiyaç gö
rülmektedir. Çünkü Hisarlar ve civa
rındaki bir ~k arazi şuna buna sntıl. 
mış, buralar1a evler yapılmış. bostan
lar, bah~eler kurulmuştur. Bu ıtibarla 
kalelerin iç kısmında yapılmış olan ev
ler ve bahçeler satın ahna<A"ık, b n1cr 
yıkılıp bozularak buralara eski hal ve 
manzarası verilecektir. Ayrıca kalelerin 
iç kısmı, höcrelcr, merldivenlcr ve kori 
dorlar lda yeni baştm yapılacaktır. 

Müzeler idaresi bu işleri üç sene 
zarfında ikmal edecektir. 

Çankırıda • Dük ve düşes d§ Vindsor dün sabah 
Antibe gelmişlerdir. 

• Zeplin kumandanı Ekner dün Ameri
kadnn DPrline dönmüştür. 

r· ç zelzele oldu 
• Eski Mısır baş\'ckill ve maliye nazın 

Sılkı lHlSll Süvıw.ı k.<UlAlı ..A ~minlot ... ı~"ı:o_ 
~üne tayin edilmiştir. 

Matbuat kanununun 
bazı mnddeleri 
değiştiriliyor 

Ankara, 31 (Hususi) - Adliye en. 
cümcni önümüzdeki günlerde matbuat 
kanununda yapılacak değişikliklere a. 
it kanun 18.yihasını görüşecektir. 

Bu liıyiha ile matbuat kanununun 
5-6 maddesinin değiştirilmesi teklif o
lunmuşur. Kanunun bugünkü 27 nci 
maddesi müstear namla veya imzasız 
ve rlimuzlu imza ile intişar eden ya
zılar memleketin dahili ve harici em
niyetine veya esrnn askeriyeye ait ise 
muharrirlerin hUviyetleriLi bildirmek 
mecburiyetini funirdir. Bu madde da. 
ha çok şUmullendirilmekte ve cumhu. 
riyet müddeiumumisinin dahili ve ha
rici emniyet ile esrarı askeriyeye ait 
yazılardan mnadası için de yazanın 
ismini gazete veya mecmua idaresin
den sorabilmesi temin olunmaktadir. 

-0--

Telefon makloelerl 
Yeni makinelerle değiştirilecek 

İstanbul telefon şirketi merkez binası
nın genişleilmesi için Nafia vekaletinin 
verdiği kararın tatbikatına geçilmiştir. 

Biruının Rızapaşa yokuşu tarafında yeni 
bir methal yapılmaktadır. Bu taraftaki 
arsa ve binaların istimlak işi de bu ay 
içinde bitirilmiş olacaktır. 

Halk korkudan so-
a...-'-'-· ..&Ul• U •-UU 

Çankırı, 31 (A. A.) - Saat sekize 
üç kala biribirini müteakip iki ve on 
dakika sonra da bir zelzele daha ol
du. 

Zelzelenin ı:;iddetinden halk sokak. 
lara dökUldU. 

Hasarat çok değildir. 
--0--

~OlLO~iiE 
.~erdivenden dUştU 
Beyoğlu Yazırı sokağında 23 nu. 

marada oturan Miı;ıonun kansı Sarıı
rate, dün akı::ınm üstü apartımanm 
merdiveninden inerken topuğu bükül. 
mUş, merdivenlerden yuvarlanarak a
yağının kınlmasma sebebiyet ver
miştir. Kadın Beyoğlu hastanesine 
yatırılmıştır. 

Yatakta clgara içmeyin 
Dlin geccyansı, Beyoğlu Polonya 

sokağındaki 34 numaralı evde misafir 
olan İngiliz tebaasından madam Ta _ 
kar, yatakta sigo.ra. içerken uyumu.~ 
ve yatakla yorganın yanmasına sebe
biyet verınifrtir. 

Odadan duman çıktığını görenler 
itfaiyeye haber vermişler, gelen itfa. 
iye yatakta uyuyan kadmı kurtarmış, 
ve yangını da söndürmüştür. Takar 
hastaneye kaldırılmıştır. Ev 4000 li. 
raya, eşyalar da 1000 liraya sigortalı
dır. 

B r ero!nci yakalandı 
Tophane, Hisarbağ1 sokak 11 nu -

marada oturan sab1kalı eroincilertlen 
Osman Akçanın Salıpazarında şüpheli 
bir vaziyette dolaatığı görülmüş, ya -
kalanıp Uzeri aranınca bir kutu içinde 
7 paket eroin bulunmuştur. 

Olomobil ltazası 

Baıtara/ı 1 incide 
zamana nispetle daha kuvvetlidir. 

pon kuvvetleri San Nehri geçmek üzere 
mukavakkat bir köprü lrumıusJar ve as
ker ve techizatlanm da getinneye başla
mışlardır. Bu esnada Çin hava kuvvetle
ri köprüyü bomba attıklarından köprü 
üzerinden geçmekte olan top ve asker 
nehire düşüp suların içinde kaybolmuş
tur. 

Sunf onun Sovyetler birliğinin Çinde 
daha büyük bir askeri yardımda bu -
lunmasmı istemi§ olması mümkün ol
duğu gibi Sovyet liderlerinin de Çin 
ordusuna daha çok miktarda malzeme 
göndermeği kabul etmiş olmaları da 
muhtemeldir. Fakat bu yardım her -
halde Sovyetler birliğini uzak §arkta 
bir harbe sürüklemek tehlikesinç ma
ruz bırakacak miktarda olmıyacak
tır. 

Jmha edilen Japon fırkası 
Hankov, 31 (A. A.) - Yungşenkin 

şimali garbisinden birkaç gündenberi 
r .. unkay demiryoluna taarruz etmekte 
olan 26 bin mevcutlu 14 üncü Japon 
fırkası Yenşikan ile Lontangan ara • 
sında tamamiyle imha olwım~ur. 

Fırka kumandanı olan general Doiha
ra kaçmaya muvaffak olmuştur. Çin
de uzun seneler Japon casus teşkila. 
tını idare etmiş olan general Doihara 
Çin - Japon ihtilafının başlıca amille
rinden ve Çinin ve Asyanm Japonya 
taraf mdan fethedilmesi planını hazır. 
lıyanlardan biridir. 

On kişi ara
sında kavga 
iki kişinin bıçak

lanmaslle neticelendi 

Bu suretle Japonlar muhasamat 
başlıyalıdanberi dördüncü büyük bir 
hezimete uğramış oluyorlar. Muharebe 
sahasında 22 bin ölü, ve onu yüksek 
rUtbeli subay olmak Uzere 600 esir bı
rakmışlardır. 

Bir şehir Japonlardan alındı 
Çin ordusu tarafından Lanfenk Uze

rinde va ılnn knt'1 hl,. nııılrnhiLtıuu: 
ı. uu -rı~.ı\; .uıu." uu"'lı;1i!tf1ı~---ıarnanme ·Ju· 

ponların elinden kurtarılmı§tır. 

Çia akmcıları 
Hankov, 31 (A. A.) - Çin akıncı 

müfrezeleri Nankinin on beş kilomet. 
re cenubu şarkisine kadar sokulmuş • 
lardır. Orada şiddetli bir muharebe 
devam ediyor. 

Diğer taraftan general Yahtinkin 
kumandası altındaki kıtaat da iYuhu 
demiryoluna geçerek Tanku Velisovid
zda bulunan Çin kuvvetlerile birleş -
mitl-ıir. 

.Japonyadan takviye kitaları 
gönderilıyor 
Hankov, 31 (A.A.) - Japon hükQ

meti, fevkalade mücehhez 60 bin kişilik 
yeni bir kuvvet daha Çine gönd,,rmiştir. 
Diğer taraftan Mançukoda bulunan Ja
pon ordusunun bir kısmı da Çin harekat 
sahasına nakledilmiştır. Japonlar Çin 
kıtaatmm Şansinin cenubundan şimale 
doğru bir ileri harekette bulunmasından 
korh.-uyorlar. 

Tok")"o, 31 (A.A.) - Kabine Çindeki 
oryuyu tak\•iye için yeniden tam mev
cutlu 12 fırka göndermeye karar ver
miştir. 

Dağıtılan Japon kuvvetleri 
Hankov, 31 (A.A.) - Suşovdan Tank 

şang istikametinde ilerlemekte olan Ja
pon kuvvetleri 20 bin kişilik bir Çin kuv 
vetile karşılaşmış ve cereyan eden kaJllı 
bir muharebe neticesinde Japon kuvvet
leri dağıtılmıştır. 
Kuşen ve Soşovdan şarka doğru iler

lemekte olan Çin kıtaatı Yunşen şehrine 
varmışlar ve Japonlarla şiddetli bir mu
harebeye tutuşmuşlardır. Bu kuvvetler 
mezkQr şehrin cenup tarafında ilerliye
rck şarki Çin kolu ile birleşmiştir. Ja
ponlar bın ölü vermişlerdir. 

Samatyanın Hacıhnınza mahalle -
sinde bakkallık eden Abdullah, Feyzi, 
Sinan, Hakkı, Faika, lsmail isminde.. 
ki akrabalardan te§kil edilmiş bir 
grup, ayni mahallede gene akrabalık
ları bulunan Mehmet, İhsan, Ra§id, 
Talha, aralarında ötedenberi mevcut 
olan iş rekabeti yilzlinden dün biribir. 
!erine girmişler ve bu 'on kişinin orta.. 
lığı toza dumana kattıkları sırada İB
mail, Feyzinin dükltanmdan aldığı 

bir ekmek 'bıçağıyla Raşidi ve karısı 
Talihayı kaba etlerinden yaral8lD.I§
tır. 

Hadiseye polisler yetişince suçlular. 
dan bir kısmı yalmlanmış, yaralılar 

hastaneye yatırılmıştır. 

--<>-

Şehit olan 
;----'-· .. ·~ 

Cenaze merasimi 
lzmitte yapılacak 
Adapazarı, 31 (A. A.) - Bir sene 

evvel Adapazarı ha.pisha.nesinden ka
çan dönmeHasan ve arkadaşı jdnm 

mahkumlarından K8.zım.m merkez ka. 
rakoluna bağlı Kemaliye köyü civa.. 
nnda olduğu haber alınması üzerine 
jandarma müfrezesi takibine çıkmış .. 
tır. Müfreze Kemaliye civarında ta.
kip ve ta.harriyatta iken umulmadık 
bir zaınnnda şakilerle karşıla.~ ka. 
rakol başçavuşu İdris, şakilerin pusu· 
suna düşerek şehit edilmiştir. Ceııa.ze 
bura hastanesine getirilerek otopsi 
yapılmıştır. 

Bu haberi alan vilayet derhal şa.Jd. 
lerin takibine ayrıca kuvvet gönder -
mekle beraber, vali, jandarma, mmta• 
ka ve alay kumandanlarıyla, emniyet 
direktörU, kültiir direktörü ve bir ~ 
lis müfrezesi şehrimize gelerek ceııs
ze merasiminde bulunmuşlardir. Met,. 
bumun karde§i emekli jandarma yilt
başısı Bekir Sıtkınm arzusu üzerine 
cenaze lzınite nakledilmi§tir. 

Burnda yapılan merasimde bir mnf· 
reze asker, jandarma polis, belediY6 
zabıtası, devlet memurları subaylst 
ve çol~ kalabalık halk kütlesi bulUJl • 
muş ve cenı.zc namazı kılmdıktan SO,.. 
ra vali tarafından merhumun nıez>.ı 
yası sayılarak bu vazife kurbanl et· 
hidin geride bıraktığı ailesinin nıilleJ 
te emanet olduğunu söylemi~ ve!_~; 
dnn sonra merhumun kardeşi ,tSeJV"" 

Srtkı da bütün halkın merhuma. lc~ 
şı gösterdiği sevginin bir nieanesl 
lan bu alakaya teşekkUr etmi§tir. ce
naze lzmite nakledilmiştir. 

-0--

"' lllllcıat-•l!caaı----1·-
larını arkada ördükten sonra baJanna 

Telefon idaresi aboneler elindeki eski 
makinelerin değiştirilmesini de dilşiln
mektedir. Bunun için Avrupada yeni ya
pılan telefon makineleri tecrübe edilmek-• 
tedir. Sesi daha ay:ırlı ve net veren ve 
inkıtalara mani olan bu son sistem ma
kinlerden lUzumu kadar satın alınacak
tır. 

Feriköyünde oturan soför Ardaş. 
dün akşam üstü idaresindeki 3015 nu
maralı taksi otomobiliyle Şişli mı.ı~s
knr Gazi 'caddesinden geÇCl'kf'n, Mus. 
ta.fa isminde birisine çarparak başın
dan yaralamış, Mustafa Amerikan 
hastanesine yatırılmış, şoför de yaka 
lanmıştır. 

Lankang şehrinde müdafaa için kal
mış olan dört bin Japon askeri mukabil 
Çın taarruzu neticesinde mevcudunun 
dörtte üçünü kaybetmi5tir. 

Şi~iyen istikametinde ilerlemek istiyen 
bir dü~man müfrezesi Lungay ch·annda 

Küstah 
ta ebeler 

Buca dağlarında 
yakalandılar. ıst4 

lzmir - Buca killtür lisesi ~t r 
Hayderi tabanca ve bıçaklarla t~ııt"' 
den üç talebe Buca dağhu1nda } :_ttf 

taktıkları ziynet eşyası (Siirt). 
Delme - Memeleri muhafaza için kul

lanılan iç yeleği (Konya) ; yelek. 
Dimi - Çift kat yünden örülmüş çorap 

(Sıvas). 
Dörtgüllü - Patic:kadan yapılan ve 

köşelerinde çiçekler işlenmiş olan dört 
köşeli mendiller. Gelin giderken bunlar
dan bir mı"ktar yanl:ırma alırlar, önüne 
gelen davetlilere birer tane verirler .(Na-

zilli), 
Dülün - Zülüf (Nazilli), 

• 
Türk kostüm ve tuvaletleri tarihinin 

kaynaklan üzerinde ilerde tekrar konu-

~acağım. 
Reşat Ekrem KOÇU 

-0--

EvUlthk istlyenlere 
Küçül; Mustafapaşa Müfti Ali ma

hallesi Tiftik sokak 52 numarada otu
ran Naciye iki aylık erkek çocuğunu 
evlatlık vermek istemektedir. Müra

caatı üzerine ilan ediyoruz. 

" mağlOp edilmiş ve dokuz tank ile 9 zırhlı 
otomobil bırakarak kaçmıştır. 
Kauşeng ~hrinde şiddetti muharebe

ler olmaktadır. Tau~iyen, son yinni dört 
saat içinde dört defa elden ele geçmiştir. 
!ki bin dokuz yüz Japon ölüsO sayılmış
tır. 

Kuvanşengde tahaşşüt ctmi~ olan Ja-

d. ve 1P"' 
mışlardır. Ahmet, Sabahad ın aı-t~ 
adlarım taşıyan küstah gençler. h tift1-e 
daki tahk1kat evrakil~ birlikte sd 
verilmiş bulunuyorlar. 

ı 
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~ante~i 
(glUJ <QJ lbhırnyaya 

nnÇDUil ~<aU(§IOK? 
Yazan: Jaınes Agate 

ErkckWl' bu dunyaJa: 
Yiyıp ıçmek, yatıp .kalkmak ve kendi

leri gıbı deli çocuklar yetiştirmek; Dünya 
kamatın merkezidir, kendi memleketi 
dünyanın merkezıdir, bulunduğu şehir 

o memleketın merkezidir, medeni insan
lar yalnız kendi memleketindekilerdir, 
diğer bütün memleketler vahşidir, bütün 
dünya aşk etrafında döne~ zannetmek; 
tiyatrolara, sinemalara gidip oyun ve 
filmlerdeki kadınları seyretmek; biribir
lerine karşı mürailik g6stermck; fotoğ
raf ceknıek, sonra gene fotoğraf görmek 
için sinemalara gitmek; insan bir oyun 
oynamaya karar verdi mi ne oynıyacağı
nın ehemmiyeti olmadığını zannetmek; 
caddelere sokaklara ill\nlar asıp §Chrin 
manzarasını bozmak; istikbale değil de 
mnzlye kıymet verılmesi lt\zımdır san
mak; sinemaya gidip ''Marlen Ditrih be 
nim kanm olsaydı!., diye dü~ilnmek .. 

... için gelmişimdir 
Kadınlar bu dünyaya: 
Ka~lannı kimsenin akhna gelemiyecek 

yere çekmek; yüzlerini çiçek saksısına 

,evirmek; tımaklanru, sanki kınnrzı mü
rr' ktı> fabrlkasmda ~işe doldunnuşlar 

gibı boyamak; erk~e amı \'erip arzusu
nu tatmin etmemek; her şeyin cinsiyetten 
ibaret olduf,l'\.tnU ve dilnyanm Marlen 
Ditrihi yaratmak için halk edildiğini zan· 
netmek ... 

.•. için gtlmişlErdlr. 

Bedava 

tıbbi muayene 

Beıiktaı Halkevinden: 
Muhitimizde tanınmış kıymetli dok

torlanmızdan bir çocuk mütehassısı ve 
bir de kadın hastalıklDrı mlitehaasm, 

cldden himayeye muhtaç kimseleri mu. 

ayenchanclcrindc Evimiz Sosyal Yar
.ı'hm komitesi namına muayene yapacak
ıarmtiM ıstıyenıcııu ~ ... ~ ..... ..., .. , y -· 

ıembc günleri aaat 18 de Evimize mU
racaat ctmc1cri. 

Yeni Nesrlvnt: 

Şişko 
Bay Şükrü Kayanın, Hcnri Pcraud'dan 

tercüme ettiği bu çok güzel eserin es. 

ki tabı tUkenmlştir. Bu defa, daha gii· 

zeı bir §ekilde Remzi Kitab~vinin, 

"Dünya muhnrrlrlcrindcn tercümeler 

•criıi,. nin 25 inci numarası olarak in

ti;ar ctmi§tir. Edebiyat meraklılarına 
h•rarctle tavsiye ederiz. 

nu 1 
telltği:.en~nln mayalan vticudun g:ı. 1 '!ak le 1• hır ~at duba meydana çıkara. 
l'cnk kıldcdır. Bu sene tercihan siyah 
cuu kullanılıyor. Çünkü bu renk vü-
ı. arı d · . ' 
11;1 ""a ana ıncc gösteriyor. Bu sene-
'· "'

1 Yol 'it eü~ı arda askılar vo zıhlar siyah. 
hel'aa ıru!lr le7.at teşkil etmek Uzere 

&§tan yapılıyor. 

1 
........................ -...... t 
~.~.!.~.~~ 

Yol ihtiyacımızı bir ham
lede halledebilir miyiz ? 

Memleketimiz, yol ve demir yollarile bir 
örümcek ağı gibi örülmektedir! 

Osmanlı devleti. 
nln, bu memlekete 
yaptığı en bUyilk 
f enahklardan biri, 
hiç §:Uphe yok ki, 
yurdu yolsuz, şi .. 
mendif ersiz bırak .. 
mı3 olması, bir 
memleket için f ev. 
kalMe hayati olan 
bu işle kat'iyyen 
meşgul olmnmasıy. 

dı. 

TUrktyede öyle 
yerler, öyle mınla.· 

kalar vardır ki, bu. 
ralara gitmek, bir 
devrHUem seyaha
ti kadar güç ve yo
rucu olurdu. Uste .. 

kellere terket • 
miş, bu şirketler 

de, şimdi yollar
. dan geçen blitiln 
. vesaiti nakliye • 

den, bilet kesip 
. ücret alyorlar. 

Alınan Ucret. 
ler filhakika bU -

. yük değil ama, 

. hemen hemen 
• her yolun b~ında 
. yeni bir bilet al
. mak ve para ver. 
. mek lll.zımgeldiği -
. ne göre, yekt1n ol. 

dukça kabarıyor. 

lik asayişsizlik, ordu halinde dola.. 
§an eşkiyalnrın taarruzuna uğramak, 
malından, belki de canından olmak 
korkusu da caba. 

birler arMJ yollan yine iyidir. Fa • 
kat şehilerlmlzden çoğunun içindeki 

yollar cidden bozuk, hatta berbad vazl
yettedir. 

Bay Mlma.rls'e 
göre bu usul mü
kemmeldir, Halk 

iyi yola. kavuştuğu için belli olma
dan uf ak yekUnlar halinde verdiği bu 
ücretlerden memnundur. 

Esasen otomobil sahibleri, aralfa
larınm iyi yolla.rda eskimediğini na • 
zarı dikkate alarak, ıazmıgelen parayı 
seve seve vermektedirler. 

CUmhuriyct hük!tmetl tı:ı ba§ına. ge. 
çer geçmez, bu noksanın, memleketin 
esas bUnyesi üzerinde ne fena tesirler 
yaptığını derhal anladı. Yolsuzluğun, 
iktısacli ve askeri bakımdan da bU • 
yUk, en bUyUk bir eksik olduğuna. 

~Uphe yoktu. 

Bilhassa. İstanbul, bu dertle malfıl 
ola.n oehirlerimizin başında gelir. 

O zamanki bütçelerin dar çerçevesi
ne rağmen, yol ve oimendüer yapıl • 
ması için bUyUk masraflara girişmek
ten çekinilmedi. Ve bu siyaset saye. 
sindedir ki, on, on beş sene iı;inde de. 
miryollan memleketi örümcek ağlan 
gibi ördU. En uzak, en hUcra vatan kö 
rııclerine bile mUkemmel şoseler, yol .. 
•-.- - · ' , _ n.,. h11 fJuıllvPt lı U~ ft-"-
bır hızla devam ediyor. 

Filhakika, merkez &ehirle, sayfiye. 
lerden bir kısmını bağlıyan bir iki u
f alt yolumuz yok değil ama., bunların 
yanında yürüyerek bile geçilmesi im
kansız derecede bozuk yollarnnızm ye. 
ktınu da.ha kabarık kalır. 

Yine Bay Mimarisle 1stanbula. ayni 
vapurda döndUk. Memleketi baştan .. 
başa. asfalt yollarla. örUlmUş görmek 
istiyen bu vatandaş, bana, aramızda 
konuştuğumuz mevzuu gazetede yaz • 
mamı ısrarla. söyledi. 

Birkaç hafta evvel Yunanistanday
dmı. Orada, lstanbuldaki bUyUk §ir. 
ketlerden birinin muamelat müdürlU
ğUnU yapan Mimarla namında. bir zat
la tanıgtmı. Mem1eketinl çok seven 
bir vatandaş olan Mimarla, bana A. 
+h .......... " " "hrıı,.ınm baştan.başa. asfalt 
yollarını gösterip: 

Şimdi dostumun sözünü tutmuş ol. 
dum. Fakat kendi fikrimi iHlve etmem 
lA.zımgelfrse, şöyle diyeceğim: 

Filhakika, yapılması icab eden da
ha birçok yollarımız var. Devletin 
normaJ bütçesiyle bunların lıepsinJ 

bir hamlede yapmak cidden güç ve 
l.:ül!cUi olur. Yunanhlarm tut.tuğu u
sulün de bizim memleketin iktısadt 
siyasetine pek uymıyacağı malftmdur. 

Daha bir yığın demiryolu, bir yı .. 
ğm yol yapılacak. 

ÇUnkU yapılan bunca şimendifer 
hattı hula ihtiyaca kMi gelmiyor. Fa
kat ihtiyacın tamamen k' şılsnmış 
olmamasına raf;'1llen, bugün bizde şe • 

- Ah! bfz de şöyle yapabilsek, di· 
yordu. Kendisi merak ederek Yunan 
hilkiımctf nln bu yolları nasıl yaptığl. 
nı te kik etmiş. Bana anlattı: HUk<l· 
met yapılacak yollan tayin ettikten 
sonra, bunların in§asmı muhtelif oir-

Fakat; da.hllt bir i.stikrazla, muhtaç 
olduğumuz yolların hepsini bir hamle 
de yapıvermek kabil değil midir?! .. 

lrııte il7.erinde durulacak nokta bu • 
dur .•• 

ZengDın otaır;ı şca>ff~ır 
1 T ~LY ~N.LA~IN Trablusgarp piyangosu ismini ver

dıklen hır pıyangoları vardır. Bu piyango her sene 
mayısta çekilir. Büyük ikramiyesi 4,5 milyon lirettir. 

Bu senenin büyük ikramiyesi, Habeşistanda çalı~ bir 

kamyonetin eoförilne isabet etmiştir. Bu bahtiyar ~!örün 

ismi Alfred Karigidir; 48 yaşındadır; evlidir ve iki çocuğu 
vardır. 

I~in garip tarafı şurada: Alfred kazanan numaraların 
listesine bakmamıştı. Gene bir şoför olan arkadaşı Gostini, 

kazanan numaralara bakmı~ el yazısile yazılan levhada 

10663 numaralı biletin büyük ıkramiyeyi kazanmıs olduğu
nu okumuştur. 10663 numaralı bilet Gostininin bileti idi. 

Bu suretle Gostini kendini büyük ikramiyeyi kazanmış zan
netmi~ ve çok sevinmiştir. 

Bu haber bütün şehre yayılmıştır. Bilhassa Alfred ik
rnmlyeyi bir arkada~mm kazandığına çok sevinmi§tir. 

Büyük ikramiyeyi kazanan §Oföriln verdiği ziyafette Al

fredin gözü duvarda kazanan numaraları gösteren matbu 

levhaya ilişmiş ve büyük ikramiye)i kazanan biletin 10663 
olmayıp 10665 olduğunu görmüştür. 

Bunu görünce AJfredin elleri titremiş, elindeki bardak 
dUşmüş ve kırılmıştır. 

Derhal yerinden kalkmış. kırdığı bardağın parasını öde
miş, garaja koşmuş, mazot lekelerile dolu iş pantalonunun 

cebinden bileti çıkarmış \·e numara5ma bakmıştır. Şoför ya

nılmamıştı. Hakikaten biletin numnrası 10665 di. 

Şoför ilk vasıtayla ltalyaya dönecek; kansma ve çocuk
larına kavuşncaktrr. 

Bir dalgınlık ve yanlışlık yüzi..ınden büyük ikramiyeyi 

kazandnn zanneden Ye arkada~larına ziyafet çeken Gostini
nin inki~rmı düşünebilirsiniz. 

DlrllgDDteırecdle renl}(OD yoOOaır 
1 NGİLTEREDE yapılan bazı tecıiibeler otomobil ka-

za1armda yoliann beyaz olmasının da müessir oldu
~ nelicesiııi vermiştir. Sis içerisinde görünebilen renkler 
kınnm, pen"" ve san olduğundan bfiyük Britanyadaki yol
lar b~ renklere boyanmağa ba~lamıştır. Tecrllbeler iyi netk.c 
vermıs ve boyalı yollarda otomobil kazaları daha az olmuş
tur. 

~ 
coame malhlkOım 
~ama şam~D~oınHYJ a J~ ı_~IN~Ll. Oj'Unda hile .yaptığı iddiasile arkadaşını 
öldurmuş ve muhakemesı sonunda idama mahkOm 

olmuştur. 

Hindli, hapishaneye girdikten sonra dama oynamağa 
başlamış ve karşısına çıkan herkesi yenmiştir. Biltün mah
puslar, gardiyanlar sırasile Hindliye mağlQp olmuşlardır. 
Hapishane müdürünün müsaadesile hariçten getirilen bfitün 
dama ~piyonları da ölüm mahkOmunu yenmeğe muvaf
fak olamamışlardır. Hindli kendisini yemnenin imkansız 
olduğunu iddia etmektedir. 

Hindistan imparatoru olan İngiliz kralı tararmdan ölüm 
ceza~ı affedilecek olursa Hindlinin İngiliz şampiyonu olacağı 
muhakkak sayılıyor. 

* Nevyoırlkii:aB<n mceşlhıtYJır 
k.ö pe I!< @O(dl lYı 

N EVYORKUN Büdi isimli meşhur köp~ği on bir ya
şında olarak ölmü)tür. Bu köpek bcs sene evvel ls

viçrcden Amcrikaya getirılmişti. Nevyorkun en kalabalık 
caddelerinde körlere rehberlik ederdi. Çok zeki, çok hassas, 
ve disipline çok bağlı bir hayvan olduğu için Nevyork bele
diyesi bu köpeğe istisnai bir muamele yapmış, hayvanın o
tobüs ve tramvay gibi umumi nakil vasıtalarına alınmasına 
müsaade etmişti. Hayvan Oç haf ta evvel hastalanmış ve kur
tanlanuyarak ölmOştUr. 

~~ueınımek nc;nırn 
Giril mlYısan~ yaş 

ne~Dır? 
Pek mühim olan evlenme l.§i1ıde 

çoğmnıı::: ya* lıal,7..,-ında"f..,'i telôkki
Zcre, na::ariye1ere aklırış bile et
meyiz. Kendimizi çok daha. kuv. 
vetli hislere, cereyanlara kaptıra
rak gözlerimiz kapalı hareket e. 
cU:riz. lzdiooçlann saadetli ve de. 
vamZı olmasında acaba ya.:tın tıe 

derer:C'IJO kadar tesiri oordırt Bu 
i§i tct"f..,-ik eden bir rokiyat dckto
ru şöyle yazıyor: 

''Her iki taraf da biribirlerinl ha
kikaten seviyorlarsa ve hUsnUniyet 
sahibiyseler fadivaçta muvaffak olun. 
mıyaca.k yaş yok gibidir. Maamafih 
§ilphe yoktur ki bazı yqlar izdivaç 
b:ı.ğlarına fazla yük tahmil ederler. 
Şu halde sade kan koca değil, onların 
dünyaya gelecek çocuklarını da dil -
şUnecek olursak en mUsait evlenme ça.. 
ğı hangisidir? 

Muhakkak ki pek erken çağda ev • 
lenmek tehlikelidir. Karı kocanın ay
ni gayelerle yoğrularak bUyilyecekJe
ri, olgunlaşacaklan ve böylelikle bi • 
rlbirlerine daha fazla ya.kmlaşacakla
n iddia edilebilirse de erken evlenme. 
lerde daha melhuz olan, erkeklik in. 
ki~ etmekte devam ederken, kadı
nın inldeafının birdenbire durmasıdır. 
Erkeğin evinin dışındaki ieleri, ala
ka.lan fazlalaşırken ka.dm, baricl bir 
münebbihin bulunmaması yUzündcn 
ev hayatını mUz'iç ve yeknasak bul _ 
mnğa başlıyacaktır. Hatta. bu oerait 
altında meydana. gelecek çocuklar bi
le onları blribirlerine yaklaştıracak 
yerde ayırabilir. Çünkü zeki ve kafa. 
sı inki~ etmiş bir koca genç ve tec. 
rllbesiz karısmm çocuklarına kar§ı 

takındığı tavırlardan, onları yetiştir

me tarzından ho§lanmaz. Halbuki bu 
evlenme erkeğin yirmi be3, yirmi al
tı, kadınınsa yirmi iki, yirmi Uç ya • 
§mda olsa bu ihtimaller pek azalır. 
ÇünkU yirmi üç, yirmi dört ynşla.rm
da.ld bir kız ya liseyi bitirmiştir, ya • 
hut da hayatını kazanarak hayat tec. 
rübesini ve bilgisini arttırnı15tır. O 
artık dünyayı hakiki renkleriyle gö • 
rebilecek bir çağa gelmiş, her eeyi ye
§il görmemeye alıGDU§tır. Erken ev • 
lenmek nekadar mahzurluysa geç 
evlenmek de o kadar mahzurludur. 
MeselA iki taraf da evlenmek için o
tuzu bekleseler bu sefer ortaya başka. 
müşkUller çkacaktır. Bu yaştakilerin 
ekseriya uf ak meseleler hakkında 
kat'i noktalna1.arları vardır. Onlar 
uysalhklarmdan ~ok kaybetmişler, 
kendilerine göre muayyen bir nekil 
almışlardır. 

lt1lvaki insan o yaşlarda saçma bir 
takım hislerin tesirinden kurtulmus.. 
tur. Lakin diğer taraftan da uyı;a 
kabili•:etinl kaybetmiştir. 
Yaş arttıkça izdivaç nispeti aza • 

lır. Bunda isabet de vardır. Çünkü 
yaşlıların izdivacı ktıçUk yaştakile • 
rinkind<>n çok daha tehlikelidir. Mu .. 
vaffak 0Jmu3 ve mes'ut evlenmelere 
her yaşta raslanabilirse de buruarm 
ortn y~Jsır arasında pt?k azaldığı g<S. 
rUlilr. 

Karıyla koca arasındaki y:ış farkı 
neka!l:ı.r olmalıdır? Amcrikada ekse -
riya ya:ı farkı iki ile be~ sene arasm
dn tPiıahlf eder. Kadmın erkekten 
bUyUk olması, saadetli bir birleşme 
yaratamaz. Erkeğin de kadınadn on 

ya§tan fazla büyUk olmaması gerek. 
tir. Erkeklerin çoğu karılarından 
genç olmalarından dolayı hicab duyar
lar ve bunu saklarlar. 

Erkeğin kadından c;:ok bUyUk oluşu
nun mahzurları ise söylenmeğe lüzum 
görülrniyecek kadar ~iklrdır. Kan 
kocanın gerek vUcutça, gerek düşün. 
ce itibariyle ayni arzuları ~ımalıın 
§arttır. 

Erkeğin yaşlı olu.,unun diğer bir 
mahzuru da çocuklarına iyi bir istik. 
bal temin edemeden ölmesi ihtim::li. 
dir. Ailenin reisi çocuklarmı ve aile. 
sini maddi bakımdan kimseye muht:ı.ç 
etmlyecek bir varlıkta olsa bile o, 
çocuklar Iayıkiyle ortaya çıkmadan 

öldüğü takdirde çocuklar manevi ci
hetten zarar görebilirler. 

Parn lc;:in yapılan izdivaçlarda saa
det aramak mevzubahs olanuyacağı L 
çin onla.n bu etilde dahil etmiyeccğiz. 

.-: Devamı 9 uncuda , 
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Raqnhard'ı qakalamıqa azmettim; 
muvaffak olacağım 

Uzunuzadıya dil döktükten sonra 
nihayet kumandanı kandırabildim. İh
tiyatlı ve tedbirli davranmam lazım _ 
geldiğine dair bir sürü nasihat veren 
Raynhard "tecrübe için,, beni Parise 
göndermeye razı oldu. Bir hafta son. 
ra Karı Bretner ismine hazırlanmış 
sahte bir pasaportla Parisc ayak bas
tım. 

Observatuvar sokağındaki evinizde 
sizi ziyaret ettiğim vakit beni tebrik 
ettiniz: 

- .Bravo! Şimdi haydi iş başına! 
Ben Raynhardr yakalamaya azmet • 
tim. Muvaffak olacağım ve bu iş için 
sana güveniyorum. 

Bana plfinınızı tcferrüatıyla izah et
tiniz. Fevkaladeydi. Maalesef, ani su
rette, bir vazifeyle harice gönderildi. 
ğiniz için plii.nmrzın meyvalarınr baş
kaları topladı. Vekilinize beni tavsiye 
etmiştiniz. Mülazim Klcrjo isimli bu 
zat çok nazik, çok kibar bir adamdı 
ama, ne de olsa bana gene sizi aratı. 
yordu. 

Nihayet muvaffak olduk. Siz an
cak neticeyi öğrendiniz. Hatta işin 
nasıl olduğuna dair tafsilat almaya 
bile vaktiniz olmadı, çünkü bir vazL 
feden henüz dönmüştünüz ki ayağını. 
zm tozunu silmeye zaman kalmadan 
ikinci bir vazifeyle Paristen ayrıldı -
ruz. Bunun için vereceğim taf siHl.tın 
sizi alakadar edeceğini sanıyorum: 
Raynhardı yakalıyabilmek için onu 

Parise çekmek emelindeydiniz. Bu 
tehlikeli hasmı ne Almanyada, ne de 
bitaraf bir memlekette yakalamak 
mevzubahs olamazdı. Fakat beriki de 
ku:nıazdı; benimle ı;&1lfSmck-lç1n .nı. 

manyaaa Friburgu veya bitaraf mem. 
leketlerden birini gösteriyor, Fransa 
hudutlarından içeri girmeye bir türlü 
cesaret edemiyordu. 

Kendisiyle mütemadi bir muhabere 
halindeydim. Talimatınız dahilinde 
hareket ederek bir sürü maval oku -
yordum. Siz kumarbaz, ayyaş bir mü
lAzim icad etmemi söylemiştiniz. 
Raynharda evirip çevirip bu masalı 
anlatıyor ve harbiye nezareti üçüncü 
şubesinde çalısan bu adamın para ile 
elde edilebileceğini ileri sürüyorum. 
Vaktiyle kendisine bahsetmiş oldu -
ğum kadın vasıtasiyle fakat fazlaca 
para vermek ~artiyle bu adamı iha
nete teşvik edeceğimi söyledim. Tuza. 
ğa düştü ve şöyle bir cevab verdi: 

- Nekadar para Hi.zımsa bilairiniz. 
Masrafı düşünmeyiniz. 

Aylarca müddet Fransız istihbarat 
teşkilatı tarafından verilen sahte ve. 

sikaları vatan haini muhayyel muıa. l 
zim Kleman namına kumandan Rayn
harda gönderdik. Raynhard bazı sual· 
ler gönderdi, cevablarını bildirdik ve 
bu iş böyle epey devam etti. Fakat 
kendisi Fransaya bir türlü gelmiyor. 
du. 

lşte bu sıralarda siz vazifeyle se
yahate çıktınız. Yerinize vekil bırak. 
tığınız mülazim Klcrjonun aklına mü. 
kemmel bir plan geldi. Bu plan saye -
sinde Raynhardı yakalamak mümkün 
oldu. Klerjo, Raynhardı yakalamak i
çin güzel bir yem hazırlamıştı. Alman 
casusunun bu yemin cazibesine kapıl. 
maktan menedilebileceği pek tasavvur 
edilemezdi. 

Klerjo hareketinizden iki gün sonra 
bana: 

- Rigel, dedi, Raynharda süratle 
haber veriniz. Mülazim Klemanın se -
fcrberlik planlarım gelecek hafta bir 
kaç saat için eline geçirmek imkanına 
malik olduğunu bildiriniz. 

O akşam hemen Friburga gittim. 
Raynhardla sık sık orada buluşurduk. 
Kendisini görünce vatan haini müla. 

zim Klemanın kendisine Pariste se • 
ferberlik planını birkaç saat için e
manet etmek vaadinde bulunduğunu 

söyledim. Fakat mülazimin şartı var: 
plan fotoğrafı alındıktan sonra ve a
zami bir buçuk saat zarfında geri ve. 
rilmek lazımdı. Gün ve saat de tayin 
ediliyordu. 

Bu sefer yem o kadar büyüktü ki, 
gözleri kapalı, oltaya düşüverdi. Pa
rise döndüm. Dört gün sonra, mukar. 
rer tell!l:afT ıAll"lnn J.Tolo ai1J,;;,.ı 

Ra;>ııhardı Pariste Kartiye Laten • 
deki otelinde ziyaret ettim. O gece 
gelmişti. Mülazim Klemanla öğleden 

sonra saat dörtte Galliyero müzesinin 

bahçesinde buluşulacağını haber ver
dim. Burası tenhaca bir yerdi ve bar. 
biye nezaretine de uzak değildi. 

- Hiç merak etmeyiniz kumandan. 
Dedim. Kleman sizi bahçede bir sıra
ya oturarak bekliyecek. Ben size onu 
işaret edeceğim. Gidip yanma otura • 
caksınız. Size, içinde evrak olan çan. 
tayı verecek. 

- Plan çok sade. 
- Evet kumandan. Fakat tam bir 

saat sonra e\Takı geri getireceğinizi 
Klemana yeminle temin ettim. Geç 
kalırsa herif mahvoldu demektir. 

- Merak etme ... Evrakı, fotoğraf
larım alır almaz hemen geri getiri
rim. Onun mahvolması bizim de işi
mize gelmez. Böyle kıymetli bir yardı-

RDlllrDrJınrnırmı•lrE{3fl]Dll~-llll-
o cesim arazinin geliri ile geçinebileceğimi sanıyordum, biz 

dımcımızı elden kaçırmak ister miyiz 
hiç? 

Saat dörtten biraz evvel Raynhard 
ile beraber randevu yerine gittik. Şe. 
fime, bir sıraya oturmuş olan komiser 
Rokuru gösterdim: 

- !şte kumandan, dedim, şu sırada 
oturan adam ... 

Eski bir tanıdığınızmış gibi 
yanına yaklaşıp "merhaba, mülazim 
Kleman. Nasılsınız?,, dersiniz; parola 
bu .. 

- Anlaşıldı. 

Raynhard, doğruca komiser Roku
run yanma gitti. Oturdu, birkaç keli. 
me konuştular. Çanta komiserden bi-. 
zim kumandanın eline geçti. Çantada 
filhakika askeri evrak vardı. 

Raynhard bahçeden Vilson caddesi. 
ne çıktı. Fakat çok uzağa gidemedi, 
üç sivil adam etrafını çevirip onu bek
lemekte olan bir otomobile atarak u. 
zakla.ştılar. 

Kumandan Raynhard, üzerinde mil. 
li müdafaayı alakadar eden mahrem 
evrak olduğu halde, cürmümeşhud va
ziyetinde yakalanmıştı. 

Bunu siz de biliyorsunuz yüzbaşım. 
Fakat bunun bir mabadi var ki siz he. 
nüz bilmiyorsunuz. Bu mabat - kuv. 
vetle sanıyorum _ benim son demleri
min başlangıcı oldu. Onu da anlata. 
yım: 

Raynhardın yakalandığı günün ak. 
şamı mülazim Klerjo bana: 

- Bravo! dedi. Avı yakaladık. Fa
kat ayni zamanda onun evrakını da 
elde etseydik .•• 

- İmkansız! Ben R:ıvnluım• ;,,; +ıa.
UJ..l mı . ..öll' vazııe ı e seyahate çıktıgı 
zaman ürerinde kat'iyyen evrak taşr. 

maz; yalnız sahte hüviyet evrakı ve 
k8..f i derecede para almakla iktifa e. 
der. Bu evrakı ya Berlinde evinde ve. 

ya itimad ettiği kimselere bırakır. Al
manyanın hudud civarındaki muhtelif 
şehirlerinde kiralamış olduğu odaları 

vardır. Maiyetindeki ajanlarla bura -
larda konuşur. Mesela ;::ondisini ben 

son zamanlarda Friburgda görüyor • 
duın. Orada ihtiyar bir kadının evinde 

beni kabul ediyordu. Bu kadın anne • 
sinin bir ahbabıymış, yalnız yaşıyor. 

Evrakını orada saklamış olması kuv. 
vetle muhtemeldir. 
Kadın beni tanıyor; beş altı defa 

Raynhardla konuşurken gördü. 
İşte bu sırada öğünmek, mülazim 

Klerjoya gösteriş yapmak gibi buda
laca bir hevese kapıldnn: 

(Devamı var) 

oraları büsbütün bakımsız bırakmışız; orada kaldığım müddet. 
çe l{everdo 'nun bize yazdıklarının doğru olduğunu gözümle 
gördüm. Zavallı adamcağız benim emrime yirmi iki kişi çıka
rabiliyor ama bir riyal bile yok; yirmi bin feddan (1) genişli
ğinde otlak var, barınacak ev yok: balta girmemiş ormanlar 
var, eşya namına hiçbir şey yok. Bu harikulade topraklardan 
istifade edebilmek için bir milyon pcsetaya ve sahibinin yarım 
asır malı başında bulunmasına ihtiyaç var: orasını da düşüne. 
ceğim. 

Çeviren: N lYl ırlYI O Oa.1lnı 
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Vaı~aılfil: M a Sa 
Çok şık, temiz giyinmiş, 

apartman sahibi 
dümenciler de vardır! 

- 21-
Çalarken yakalandığım halde, arka

daşların yardımile kurtulduğum da ol-
muştur. Oldu olacak bir vaka anlata
yım: 

- Bazı zamanlar, ipekli boyun bağı 
çcrap, askı, pijama, kadm çorabı, kaş. 

kol falan araklamak için tuhafiyeı:= ::lük 
kanlarma gireriz. Fakat, bir müşteri sı
fatile. .. 

Üç, dört arkadaş ayrı ayrı dükkana 
gireriz. Bir çok mal çıkartmz, pazarlık 
ederiz, tezgahdarları lafa tutarız, biri
miz de başka bir tarafta kutuları aç
tırır, mal seçer, beğenir, bir taraftan 
da çalar, belimize, cebimize sokarız. 

Bu işte iki türlü (dümenci) kullanı
rız. Bunların bir kısmı hırsız değildir. 
Çalmaz, çalamaz, gayet şık, temiz giyi
nirler. B··zılarının apartmanları, para
ları vardır. Tamnmış, içtimai mevki sa 
hibi insanlardır. Bunlar, icap ederse bi
zim işlerimizi kolaylaştırmak için, dük
kandan mal satm alırlar. Vazifeleri, dük 
kancrlarr, tezgahdarları oyalımaktır. 

Yakalanırsak alakadar bile olmazlar. 
şahid olmamak için d:ikkandan çıkıp gi 
rlerler. 

İkinci dümenciler biz.dendir, yani, 
hırsızdır. Dükkancrlarla pazarlık eder
ler, tezgahdarları lafa tutarlar, icabm
da onlar da mal ahrlar, Fakat çalmaz
lar, icabında salan yakalanır~. ona yaı
nım etmek için hırsızlık yapmazlar. o 
gün çalmak, işlemek kimin nöbetinde i
se o çalar. 

1K1 TOKAT, BİR TEKME 
Bir gün dört arkadaş, bir dükkanı 

gözümüze kestirdik. Ayri ayri, fasıla
l;ırlıt ı·ceri Q'İrdik. Yanım • ..ı-1 .. ı~ı..~- -"~ mene rcucı.n yvıHu.'Voruumuz ue esnar-
nk!.. 

Çalmak nöbeti benim idi o gün. Tez 
gahdara ipekli kadın çorapları falan çi· 
karttım. Arkadaşlarım da o taraflarda 
tezgahdarları oyalıyor, mal pazarlık e· 
diyorlardı. 

Bir kaç çorap indirdim ı.:ebe, ipekli 
bir erkek atkısı kaldırdım, göğsüme 
c;oktum, aksi şeytan, olacak puskülleri 
dışarda kalmış, ben farkmda olmadım. 
Tezgah.dar görmüş olacak ki, atkıları 
c;aymağa başladı, ben işi çaktım, fakat 
göğsümden çıkarıp yerine koyamaz
dım. Herif gözleri dönmüş olduğu hal
de göğsüme bakıyor, sert sert soluyor
du. 

Atkmm çalmdığmı anlayınca he
men :izerime atıldı; yakamdan sı:<ı sıkı 
tutarak: 

- Hırsız! .. Çıkar göğsünden atkıyı 1 

na inandı. 
Hatta; arkadaşım beni ite kaka, yum

ruklıya yumrukhya kapıdan çıkarırken 
ona seslendi: 

- Aman kaçırmayın, ben simdi ge• 
liyorum beyi mu! .. Daha ba~ka seyler 
çalnustı mi bakayım. 

Bu cürmü meşhudun, altı aylık ha'" 
pis cezasına kadar yolu vardx. Fakat, 
arkadaşların kurnazlığı, soğukkanlılığı 
her ihtimale karşı evvelce hazırladığı· 
mız planı ustalıkla tabik edişleri saye
sinde ve iki tokat, bir tekme ve bir kaç 
çin hemen yanımıza koştular. Biri sor· 

du: 
- Ne var? Ne oluyor? .. 
Bu sırada öteki tezgahdarlarla bera .. 

ber dükkan sahibi de bizim bulunduğu· 
muz tarafa geldi. Etrafımızı çevirdiler. 
Yakamdan tutan tezgahdar beni gös· 
tererek dedi ki: 

- Kaşkol çaldı, bu adam hırsızclır4 
Bakm hata göğsünde duruyor kaşkol! 
Arkadaşlarımdan (A'. O.) beni te~ 

gahdarın elinden kurtardı, göğsümden 
kaşkolu çekti çıkardı. Yüzüme iki tokat 
aşketti. Ama ne tok~, okkalı §aplak .. 
lardan ... Sonra dükkan sahibine dön• 
dü: 

-Ben, dedi, ikinci şubede sivil me
murum. Hırsızı karakola götürüyorum. 
Sen de etrafa iyi bak, çalınmış başka bit 
şey varsa anla, sonra karakola gel.. 

Sözünü bitirir bitirmez ensemden tut 
tu, 'belimin ortasına bir tekme indirdi, 
sert sert haykırdı: 

- Düş önüme bakayım 1 Edebsiz ke
ret_!J. ls;.u~lQ.ı..v<lıüııiifil\ro. J.JO toıı:acı 

vurup, belimin ortasına da bir tekme 
indirdikten sonra, ite kaka beni dük• 
kandan çıkarışı, öteki arkadaşların da 
ona müzahir vaziyet alışları dükkancı• 
ya emniyet telkin etmiş olacak ki, hiç 
resmi polis çağırtmak gibi bir hare
kette bulunmadı. Şüphelenmedi bile .. ı 
Arkadaşımın hakikaten memur olduğı.ı 
yumrukla savuşturdum. Kodese gir• 
mekten kurtuldum. 

- Haydi o sefer kurtuldun. Fakat, 
bu sefer ... Adaletin, kanunun pençesin· 
den kurtulamadın. Cezaru çekiyorsun. 

- Evet, takdir ediyorum. Yaptığı 
fenalık kimsenin yamnda kalmaz. Al• 
lah adamın ayağına dolaştmr. 

- Öyle. Bunu biliyorsun da nedetı 
çalıyorsun? .• 

- Onu sorma bana? .. 
- Peki... Yalnız bu defa mahkOrX' 

olduğun vakayı anlat ... 
Diye haykırdı. (Devamı var), 
Arkadaşlarda kulak kirişte olduğu i-

•Hl1••'2ıJ3t.J:HllC!JlmJ[rJC.CJL!JIQrJ[D·JM•I-
miz adam!arından yalnız onu alıkoyacağım, benim kahvemi (S) 

iyi pişirmek yalnız onun elinden gelir. el 
O kısacık ihtilalimiz esnasında mütemadiyen çalışmak Jlleti' 

buriyeti, masrafımı asgariye indirmişti; aylığım da ona. ?·e e' 
yordu. Son iki yıllık gelirimiz, olduğu gibi kahyanızın el~Jld {il 
dir. O para benimdir; fakat bir Soria dükünün evlenmesı b ~ 
yük masrqflar açar, bunun için o parayı paylaşırız. ~1<~~,, 
kardeşinizin bu düğün hediyesini reddetmezsiniz. Zaten beJl ~ 
le emrediyorum. Makumer baronları arazisi Ispan~a. ıcrııJ ,-eı 
tabi olmadığı için bana kalacak; bu suretle bir va~ d~ 
gönlüm isteyip de bir işi görmeye kalkacak olursam bır s. .Mağ!Ublar kaçtıkları müddetçe, nefslerini de, kaybettikle. 

ri harbi de uzun uzun düşünp birtakım dersler çıkarmaktan 
kendilerini alamazlar. Etini keşişlere kcmirtmiş bu güzel ce
sedi görünce gözlerim dolu dol uoldu: bu bana, lspanya'nın ha. 
zin bir timsali gibi göründü. Riego'nun akıbetini Marsilya'da 
haber aldım. Benim hayatımın da öyle bir azab, fakat kimsenin 
bilmiyeceği ve uzun bir azab içinde biteceğini elemli elemli dü
şündüm. İnsan hayatını bir memlekete veya bir kadına has
redcmedikten sonra yaşamak, yaşamak mıdır? Sevmek, fet. 
hetmek: ayni fikrin bu iki yüzü kılıçlarımıza hakkedilmiş, sa
raylarımızın kubbelerine altın harflerle yazılmış, mermer ha. 
Yuzlarımızdan yelpa1.e gibi yükselen fıskıyelcrin mütemadiyen 
tekrar ettiği kanun değil miydi? Fakat o kanunun kalbimi he
yecana getirmesi artık neye yarar? Kılıç kırıldı, sa.ray kül ol
du, pınarın suyunu artık kumlar içti. 

ruşturabilir; fakat siz ona, Maria Heredia'nın sizi sevdiğini ve 
ancak bir Soria düküne varabileceğini söylersiniz. O zaman gö
receksiniz ki Kral sevincinden titriyecektir: Heredia'ların ce. 
sim serveti ona, beni tamamiyle perişaı;ı olmuş saymak zevkini 
taddıra\llıyordu; artık beni büsbütün mahvolmuş bilip benden 
kalanları size hemen verecektir. 

bulunacak. ~· 
Allaha şükür, bu meseleler hitama erdi, Soria hanedanı 

tuldu. ' tti' 
Ben kendimin sadece Makumar baronu olduğumu ilan e#' 

ğim bu anda Fransız topları da. auıt d'Angulem'in Paris'e , 
diğini ilan ediyor. Bu mektubumu niçin kestiğimi anlarsııııı.· 

/Zk"te§ri » ı.-ttı• 

Şimdi size vasiyetnamemi bildiriyorum. 
Don Fernando, si1.c krala sadık kalmanızı emrederek ateşi. 

nizc dizgin vurmak istemiş olmamın sebebini anlıyacaksınız. İ
taat etmeni kardeşin ve dostun olmak sıfatile rica; hanedanı. 
ruzın reisi olmak sıfatiyle de emrediyorum. Krala gidip benim 
unvanlarımı, mallarımı, mülklerimi, rütbclcrımi size vermesini 
istiyeceksiniz; belki tereddüd eder, krallığı icabı yüzünü bu-

Maria'yı alacaksınız: sizin biribirinizi ünıidsiz bir aşkla 

se\·diğinizi zaten anlamıştım. Bunun içindir ki kontu da kızını, 
benim yerime size vcrmeğe hazırlamıştım. Maria ile ben an
cak babalarımızın arzularına ve aile icabatına itaat ediyorduk. 
Siz, bir ay parçası gibi güzelsiniz, ben ise İspanya ayannı gibi 
çirkinim; siz seviliyorsunuz, bana ise Maria, itiraf etme~ bile, 
adeta iğrenerek bakıyor; uğradığım feHi.kctin o asil İspanyol kı. 
zının kalbine ilham edeceği mukavemeti de az zamanda yener-
siniz. 

Dük dö Soria, selefiniz sizin ne sonradan esef edeceğiniz bir 
fcdakarlığn katlanm:ımzı, ne de bir tek m.aravcdi'dcn (2) mah
rum olmanızı ister. Annemin elmaslarını gönderin: onlar be. 
nim kimseye muhtaç olmadan ya.5amamı temin edebilir; malla.. 
rınızda bu suretle hasıl olacak açığı Maria'nm mücevherleri ka. 
patır. Elmasları bana sütninem ihtiyar Urraka getirsin; aile. 

Buraya ge.idiğim zaman cebimde on kardüpl (4) bile Y? d~ 
Bir devlet adamı, mani olamadığı felaketler arasında, b: ı;\11 
kendi özünü, kendi cebini düşünmeye kalkacak ol~ pe ol; {1ı 
çük bir adam sayılmaz mı? Mağlfıb olan Arab'a atı ıle ç :ı-6" 
midlerindc yanılmış olan hıristiyanlara da bir manastır 
siyle birkaç altın çok bile .•• 

'(Dcııanıı ,,arJ 

'( 1) Arazi ölçüsii. 
(2) ispanya meskul..-alınm 1,ıymetçc en 7dlçilği4 
(,,) Aslında "çikolata". siTY' 
O) Quadruple, otuz frank ktymctinde eski altın bir 



Vefa klübü 
Ereylidekl maçta berabere kaldı 

Ereğli, 30 (Hususi muhabirimiz
den) - Cumartesi günü !stanbuldan 
hareket eden Vefa klübü futbolcüleri 
Pazar günU Ereğlide coşkun teza. 
hürat ve kalabalık halk kütlesi tara -
fmdan karşılandılar. Daha vapur E
reğliye varmadan içinde Ereğli Hal. 
kevi bandosu bulunan bir motörle E. 
reğlililer vapura giderek sporcu misa· 
firlerine hoş geldiniz dediler. 

O gün akşama kadar istirahat eden 
Vefalı sporcular, Zonguldaktan gelen 
2000 ve Ereğliden 3000 seyirci kaplı. 
yan sahada maçlarım yaptılar. 

Mutad merasimden sonra saat 17 
de hakem Zonguldaktan Azminin ida· 
resinde başlayan oyunda Vefalılar ilk 
dakikalarda hakimiyeti tesis etmeleri
ne rağmen 10 uncu dakikada Ereğlili. 
ler birinci gollerini yaptılar. Bundaı:ı 
7 dakika sonra Vefalılar da mukabe. 
lede bulundular. 

Bir müddet evvel yağmurdan çimen 
saha fazla kaydı. Vefanın Beki Murad, 
bir oyuncunun kendisini itmesi yüzün 
d<?n 23 üncü dakikada sakatlanarak 
oyundan çıktı. Bundan sonra Vefalı-
lar 26 ncı dakikada ikinci gollerini 
yaptılar ve devre de 2-1 Vefa lehine 
bitti. 

İkinci devre iki tarafın mütevazin 
akınları, arasıra da Vefanın bilgi üs 
tünlüğü ile kurduğu hakimiyet altın
da cereyan ederken, son dakikalarda 
Ereğlililer bir gol atarak oyunnu 2.2 
berabere bitirdiler. 

Misafir Vefa klübü gençleri pazar_ 
tcsi günü Atatürk heykeline çelen.Jr 
koyduktan sonra ~ehrin gezilecek yer 
!erini dolaştılar. Akşam üzeri yine 

coşkun tezahüratla lstanbula müte • 
ı·eccihen hareket ettiler. 

A.S. N. 

l!rcğU ha7kevi aporcuları mlsafir1eri Vefal11ar1a 'beraber 

Bisiklet 
Almanyada ?Jagdeburg şehrinde 

yapılan 275 kilometreden ibaret olan 
Harz bisiklet yarışını 8 saat 34 daki. 
ka, 35 saniyede bitirmiş olan profes

yonel koşucu Fritz Daderiş kazan -
mıştır. 

Amatörler arasında yapılan 225 ki. 
lömetrelik bisiklet koşusunu da bu 
mesafeyi 5 saat 6 dakikada bitirmiş 
olan Pitter kazanmıştır. 

-o-

Fransa - Almanya 
YOzme müsabakaları 

Garbi Almanya • Fransa arasında 

6 haziranda Vupcrtalde yapılacak o
lan yüzme müsabakalarına Fransız • 
lar §U sporcularla iştrak edeceklerdir: 

Sutopu: Delport - Lef ever - Radu . 
1'iner. Berin - Dcvaş. Van dö Kastı. 

100 metre: Şat Diner. 
400 metre: Dazc. 
100 metre sırt üstü: Fayc . Blank. 
200 metre kurbalama: Gitıel. 
Artistik atlama: lngen - Lehaiter. 
Kadınlar arasında: 
100 metre Dübetie. 
400 3543: Flöre. 

Motosiklet yarışların
da bir azizlik 

Spar, 30 (A. A.) - Belçika - Hol_ 
landa - Almanya arazisi dahilinden 
geçmekte olan üç günlük motosiklet 
yarışının Hollanda etabında da mü • 
kemmel olmasını temin için Hollanda 
federasyonu elinden geleni esirgeme • 
diği halde, gayrimesul kimseler gece
leyin yollardaki işaretleri kısmen kal. 
dırmışlar ve kısmen de yanşla müna
sebeti olmıyan yerlere nakletmiş ol -
duklarından, hemen hemen bütün ya. 
rışçılar Belçika sınırlarındaki Bezon 
Blanş ile Hollandanın Valkenburg 
mevkii arasında yollarını şaşırmışlar. 
dır. 

Almaoyada atletizm 
Berlinde tertip edilmiş olan atle • 

tizm mtlsabakalannda disk dünya 
şampiyonu Vili Şrôder 49,32 metre 

disk, olimpiyad şampiyonu Völker 
15,60 metreye gülle, Lutz 54,20 metre
ye çekiç atmıştır. 

Pera - TamfVar 1akım1arı maçtan evvel .• 

Pazar gUoft Feoerbahçeye yenllen 

Taliili1~varr 
Dün de Peraya 3 - 2 mağlup oldu 

Fcnerbahçeye 1-0 yenilen Romenle. 
rin Tamşvar takımı, dün ikinci maçı. 
nı gayrifederelerin kuvvetli takımla -
rından Perayla yaparak 3.2 mağlO.b 

oldu. Bu netice okuyucular tarafın • 
dan bir sürpriz olarak telakki edilebi
lirse de, Romen takımı dün çok bozuk 
bir oyun oynadı, buna mukabil Pera. 
lılar, uzun müddettenberi göremedi • 
ğimiz teknik ve ince oyunlarını tuttu. 
rarak Romanya kupası finalistliğine 
kadar yükselmiş olan rakipleri karşı
sında güzel bir galibiyet kazandılar .. 
1000 kadar seyirci önünde yapılan 

maça saat 18 de başlandı. Takımlar: 
Pera: Koço - Civelek, Hrüıto • Et -

yen, Angelidis, Çaçis • Canbaz, Cu1afi, 
Bod.uri, Bambino, Todori. 
Tamşvar: Hiklcr - Gerber, Ga"loysi • 

Yanosi, Kohn, Farogo. Persam, Stok
oleger, Vetzer, Fot, Reiter. 

Oyuna Romenlerin sağdi1 bir akını 
ile başlandr. Sağ açıklarının güzel bir 

lzmirli Hakkı 
Güneşe girdi 

lzmirli Hak'/.."ı 

İzmir Doğanspor klübünün :Kaptanı 
ve milli takım oyuncularından Hakkı 
lstanbula gelerek Güneş klübüne inti· 
sab etmiş ve yeni klübünde antren. 
manlarma başlamıştır. 

Beşiktaştan sol iç Şerefin de klU
bünden ayrılarak Güneşe gireceği ri
vayet edilmektedir. 

Galatasaray 
Güneş 

Bu hafta karşılaşıyor 
Milli kümenin - fikstürü mucibin. 

ce - son maçı olan Galatasaray - Gü
neş karşılaşmasının yapılıp yapılmı. 

yacağı bugüne kadar meçhuldü. Bi. 
rinciliği bir ay evvelden garantilemiş 
olan Güneşlilerin son müsabakaya 
iştirak etmiyecekleri günlerdenberi ri
vayet edilmekteydi. 
Bugün kat'i olarak öğrendiğimize göre 
iki taraf da maçın yapılmaması için 
bir scbeb görmemişlerdir. Bu vaziyet 
karşısında; son günlerde aralarında 
samimi bir dostluk teessüs etmiş ol
duğunu memnuniyetle öğrendiğimiz 

ayni rengi taşıyan güzide klüplerimiz 
pa7.nr günü Taksim stadında karşıla
şacaklardır 

hücumu ile Pera kalesine kadar indi. 
ler. Avutla kesilen bu hücumu Pera -
nm mukabil akını takip etti. Bir müd
det hakim oynıyan Peralıların tehli -
keli birkaç akm neticesiz geçtikten 
sonra 6 mcı dakikada Topu kapan 
Tamşvar sağ açığı şahsi bir gayretle, 
Pera kalesine kadar yaklaşarak gü • 
zel bir şilt çektiyse de, direğe çarpan 
top geri döndü. 

Bu tehlikeyi atlatan Peralılar, oyu. 
nu tekrar lfamşvar kalesini nönilne 
intikal ettirdiler. 

Peranm ilk golü 
16 ncı dakikada Angelidis Todori· 

ye derinleme bir pas verdi. Çizgi üs • 
tünden ortalanan topu Bambino güzel 
bir kafa vuruşu ile Boduriye geçirdi. 
Kargaşalık arasında topa bir diz dar
besi vurmıya muvaffak olan Boduri 
de Peranın ilk golünil yaptr. Bu golden 
sonra canlanan Romenler sık sık Pe. 
ra. kalesini ziyaret etmeye başladılar. 

Tamşvarın birinci goıti 
27 nei dakikada Romenlerm sağ • 

dan yaptığı bir akını Pera müdafaası 
kornerle kesti. Pera müdafilerin kor-

neri kurtardılarsa da, biraz sonra çiz
gi dışında bir favul yaptılar. Sol ha
fın çok güzel çektiği frikiten topu 

yakalıyan sağ açığın sıkı şütüne Ko. 
ço plonjon yaptıysa da yetişen sağ iç 
takımının ilk golünü attı. 

Golden sonra tekrar hakimiyeti alan 
Pera neticesiz bir iki akın yaptı ve 
birinci devre 1.1 berabere bitti. 

ikinci devre ve Peranın 
ikinci goli1 
Oyuna başhyan Peralılar, sağdan 

indiler. Bodurinin iki metreden çekti· 
ği şütü Tamşvar kalecisi yumrukla 
kornere attı. Kornerden gelen top 
bir müddet ayaktan ayağa geçtikten 
sonra Bambinonun güzel bir şütüyle 
ikinci defa Tamşvar ağlarına takıldı. 
3 Uncü ve 5 inci dakikada Peralılar 
muhakkak iki gol fırsatını kaçırdık • 
tan sonra hakimiyet Romenlere geçti. 

Tamşvarın ikinci golü 
17 nci dakikada Tamşvar sağ içi 

kaleciyle karşı karşıya kaldığı halde 
topu dışarı attı. Biraz sonra sol için 
20 metreden ~ektiği sıkı bir şiltle 
Tamşvar ikinci golünü yaptı. 
Peranın üçüncü golü 
Top ortaya gelir gelmez Peralılar, 

Tamşvar kalesine indiler. İki bekin a-

... 

rasmda ilerliyen Boduri Bambinodan 
aldığı eşaplik pası güzel kullanarak 
takımının üçüncü golünü yapmaya 
muvaffak oldu. 
Romenler hakim tt 
Golden sonra Romenler hakimiyetle 

rini arttırdılar. Sağdan soldan yapı • 
lan birçok akınları Pera müdafaası 

müşkülatla durdurabiliyordu. 23 ün· 
cü dakikada K~o havadan gelen bir 
top ututtuğu sırada Tamşvar santrfo· 
ru güzel bir şarjla Pera kalecisini top
la beraber içeri soktuysa da hakem 
golü saymadı. Birçok fırsatlar kaçı • 
ran Romenler oyunun sonlarında yo. 
ruldular. Bundan istifade eden Peralı
lar yeniden birkaç gol fırsatı ele ge. 
çirdilerse de sayı vaziyeti değişme • 
den havanın adamakıllı kararmaya 
başladığı bir sırada oyun Peranın 3-? 
galibiyetiyle neticelendi. 

Nasıl oynadılar? 

Pazar günü Apoyevmatini kupası 
dömi final için Şişli ile karşıla§acak 
olan Pera takımı, dün güzel bir an • 
trenman maçı yapmış oldu. Uzun bir 
mUddettenberi fena oyruyan Peralılar 
yerine dün sahada gördüğümüz takım 
bi.ze sarı siyahlıların eski günlerini 
hatırlattı. Forved hattında Bambino, 
Todori, haf hattında Angelidis, mil • 

dafaada kaleci K~o takımın en iyi <r 
yuncularıydı. Diğerleri de parlama • 
makla beraber iyi oynadılar. 

Romenlerin Tamşvar takımına ge • 
lince, nasıl Romanya kupası finalisti 
olduklarına hayret ettik. İçlerinde 

yalnız sağ açık muvaffak oldu, diğer· 
leri isteksiz ve bezgin oynadılar. Ha. 
kem Şazi Tezcanm idaresi iyi idi. 

O. M. K. 

lsveç - Alman 
YilrOyUş müsabakası 

Uypzigde İsveç atletleri ile Alman 
atletleri arasında yapılan 10 kilomet. 
relik yürüyüş müsabakalarında İsveç 
12 puvanla galib gelmiştir. 

Dünya rekordmeni İsveçli Jan Mi· 
kaelson bu mesafeyi 44 dakika 27,2 
saniyede katederek birinciliği, Ham
burglu Şmit 46 dakika 11,4 saniyede 
katederek ikinciliği, Beglin.mi Mord 
46 dakika 27 saniyede üçüncülüğü al • 
mıştır. 

Miaafir. JutP<>lCüler ilk gollerini 'flöY.le ııtttlCİ'I'!& · 



~Hat8yda vahşet 
gs'" Baıtaru/ı 1 incide 

tere buz tevzi eden bir Türk Usbeciler ta 
rafından dovilldükten sonra başından 
bıçakla yaralarunış ve kendisini müda· 

faaya koşmak ıc,;tıyen Türklere de mılis
ler mani olmuş tam bu sırada Türklerin 
bulunduğu tarafda bir odun darbesile bir 
Etıtilrk ölmüştilr. 

Reyhaniyede asayişin temin olunduğu 
teyit olunmakta ise de Antakya ve civa· 
n bürolarındaki Türk milmessilleri asa· 

yiş tamamen temin edılmeditı'i için büro 
tara gitmek cesaretini bulamamışlardır. 

Amık ovasındaki Türk köylerinde asayiş· 
sizliğin ve )·ağmanın devam ettiği ha

ber verilıyor. 

Bası'an 11öy1er 
En·elce bildirildiğinı:: göre beş köy. 

den ba~löa üç köy daha basılmıştır. 
Ovada'ki çiftliklerin Antal:yada bulu-

nan sahibleri ve civar Tilrk köylerine 
kaçan Türkler henüz köylerine döne
miyorlar. 

Hilkflmet asayişin teminine kadar 
kayıt muame'esinin her tarafta beş 

gUn tehirini komisyona teklif ve ko
misyon bu teklifi kabul etmiştir. 

Bo nbu alh ar 
Dün Türk mahallesinde Usbeciler 

tarafından atılan bir bomba bir kadı.. 
nm B.t,"ır surette yaralanmasına sebeb 
olmuştur. Şarki Ayrancı köyünde bir 
kaç gUn evvel iki Arabın ölmesine se. 
beb olan cinayetin mahalli bükü.met 
tarafından tertib ve hakkında tevkif 
müzekkeresi kesilmie olduğu halde 
tevkif edilmiyen maruf Haydar Mico 
tarafından ika edildiği ısrarla söyle11-
mektedir. Buna rağmen Reyhaniyede 
bu yU.zden tevkif edilen ve ağır mua
melelere maruz kaldıklan haber veri
len Tlırklerin mevkufiyetl devam et
mektedir. 

DUn Dilzeyir köyünde bir Türk ve 
annesi tedhişçiler taraf mdan boğaz • 
lanmıştır. SUveydiye Usbeci ve Erme. 
ni çeteleri dUn de sokaklarda silahlar
la dolaşmışlar ve bUrolıı.rdaki Türk 
mlimessillerinl dahi tehdide cesaret 
etmi§lerdir. Vadii Cerap bürosunda
ki Türk mUmessilleri büroyu terke 
mecbur kalmı!31ardır. 

Büyük af 
kanunu 

\~<idi.~. lifdrle.c 
ı~ ransa aı tık 
giz/emeğe de 
lüzum görmigor. 

• _... Baştarafı 1 incide 
da mevcut tıııliı oa~ı ~uuuu JJuKuw 

lerl dalrcsınde cer!'~ arı etmiş uıuu 
meleler muteber olacaktır. 

Mesela evvelce vatandnşhktnn ıskat 
edilmig bulunan 150 liklerden biri yur. 
da avdetinde gnybubeti sırasında ta. 
haddUs etmiş bir miras muamelesin
den istifadeye tevessül edemiyecek, 
evvelce teknilt maası varsa teraküm 
etmiş maa3lnrını talep etmek hakkını 
kazanamıyacaktır. Kezalik 150 likler 
arasında olup ölmilş bulunan birinin 
mirasçıları da af ilanından sonra böy
le haklar iddia edemfyeccklt>rdir. 

2 - Bundan ba§ka 19 Mayıs 1938 
tarihinden sonra yapı mıı, suçlara şa. 
mil olmamak ve ceza kanunumuzun 
141 • 142 nci maddeleri çerçevesi içi. 
ııe giren cürümlerden mahkum olan. 
Jar, yani komünistler müstesna tutul
mak ıııartiyle bilnmum siyasi suçlar
dan dolayı mahkum edilmig bulunan. 
ların da bu af tan istifa.de etmeleri e. 
sası layihada yer almıştır. Bu suret
le ceza kanununun ikinci kitap birin. 
ci babında yazılı cürümleri işlemekten 
mahküm olanların geriye kalan ceza
lan affedilecek, bu cürümlerin maz. 
nu."lları hakkındaki takibat ise dur. 
durulacaktır. 

Bunlar affın bUtUn hukukt n~tlce. 
lerinden istifade edebileceklerdir. 

8 - Aftan istifade edecek 150 lik· 
ler ai kanununun meriyete girmesin. 
den sonra sekiz sene müddet!e maaşlı 
veya ücretli lımme hiT.mcUerinde 
kullnnıl:ımıyacaklardır. "Devlet dai -
releri, belediyeler, Sümerbank gibi 
müesseseler.,, 

' - Heyeti mahsusalarca hakla • 
rında karar verilmiş olup da bu karar. 
lar ft.11 kar~r heyeti veya Deviet şura
sı mülkiye dairesince rcfedilmlyenler 
a.f kanununun rneriyete girmesinden 
sonra iki sene mUddetlc yalnız maaşlı 
amme hizmetlerinde kullanılamıya -
caklardır. 

5 - Aftan istifade .edecek İstiklal 
mahkemeleri mahkumları ise affın bU. 
ttln hukuki neticelerinden kayıtsız. ve 
şartsız istifade edebileceklerdir. 

IJIF' Baştarajı 2 incide 
komisyonun bu açık cinayetlere ve taraf· 
girliklere göz yumması, ancak gittiği yer 
de Fransız müstemlekecıliğinin bir u~
ğı halini alınış bulurunasile izah edile· 
bilir. 

Bütün tazyiklere, btitün fena niyetlere. 
en iğrenç entrikalara rağmen Türk, Ha
layda reylerin yüzde 47 sini toplayabil
mi~ bu bitaraf bir dikkat ve mürakabe 
altında yapılacak hfir bir intihabın TOr· 
ke en az reylerin yQzde seksenini kazan
dıraca~ını isbat eder. 

Fransa on dokuz yılda ne mal oldu~
nu yakın $Mka göstermişti. Mi1Jrller ce
mifelinin köftıt~omı. prbt Asyayı bü
tün A\TUpa devletlerinin Franc:adan 
farksız bir zihniyet ta~ımakta olduklan
na mı inandırmak istiyor? 

Nizametti" NAZiF 

Hesn11 dairelerde 

)#az mesaisi 
Yarım ~ün devam 

ede<-ek 
Ankara, 31 - Devlet dairelerinde me

murlann yeni mesai saatlerini tesbit e
den bir layiha hazırlanmıstır. 

Uyihaya gl>re, 15 hazirandan 15 eyltl
le kadar 3 aylık yaz devresinde ~ai sa
bahleyin saat 8 de başlayıp 13 e kadar 
deYam edecektir. 14 de daireler kapana

caktır. 
Di~er aylarda mesai 8.5-12 ve 13,5 • 

17.5 olmak üzere, öğleyin 1,5 saat ta
tillcı le iki kı~ma ayrılmı~tır. 

Kanun larihası Mecliste bugünlerde 
görOc:iilE'Cek \'C 15 hazirandan itibaren 
ı r''lik Nlilerrktir. 

Fransanın şimal 
sahLinde örfi 

idare 

-Çanak~(alede!<i 
çarpışma 

Ehlihibre lspanyol 
süvarisini kabahatli 

gördü 
Geçen Ağustosta Çanakkale önlerin· 

de italyan Kapopino vapurlle mUsade· 
me edcrrk batıran ve mahçuz olarak 
Haliçte bulunan İspanyol Macellanos 
vapuruna ait f'hli hibrc raporu tanzim 
edilerek mahekemcye vcrilmiı bulun· 

maktadır. 

""'° llu~lı1ra/1 t i11rlde 
Frans:ının b:.ıtu:ı ~ım:ıl ::;.ahılı Meta bir 

örfi ıclare allına alııımıştır. Cumhurrei
sinin geçccc~i bütün }'Ollarda motosik· 
letli polıs memurlar, askerler nöbet bek
lemi~ler, kopn1ler ve yol ağızlan sıkı mu 
halaza altında bulundurulmuştur. 

Blıtlm Brötanyadaki askeri kıtalar 
seferber halde tutulmuş. sevkuceyş nok· 
talan takvt}e edilmiştir. 

Cumhurreisinin seyahati esnasında 
oimal sahillerinin 6 mil yakınından tay· 
yarelerin geçmeleri menedilmiştir. Tay
yare istasyonlan da askerler tarafından 
muayene edilrni5tir. 

Dcnlzbank ıcflcrinden ŞUkrü Pa· 
la, gemi kurtarm.ı tr.iJtehassısı İngiliz 
kaptanı Dit.z ve dcnizyollan ispektör
lerinden Muzafferden müte§ekkil ehli 
hibre heyeti yaptığı tetl:ikler netice· 
sinde Macellanos sUvarislnin men'i mü· 
sademe niuımnamatına aykırı hareket
ler ve manevralar neticesin.de kazaya 
sebebiyet verdiği neticesine varmt§lar, 
11 sayfa tutan raporda manevralan ta· 
mamen izah etmişlerdir. 

İkinci ticaret mahkemesine verilen 
rapora göre 76800 tngiliz lirası tutan 

HABER - Aks"m poste11 

ungo otsırecaıe 
Çemoerlayn 
Edene yeniden 

Nazırhk teklif etli 
Londra, 1 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
lyi bir menbadan bildirildiğine gö.. 

re başvekil Çemberlayn hafta tatili 
esnasında eski hariciye nazın Antonl 
Edenle yapmış olduğu gizli bir görüş. 
me esnasında mumaileyhi kabineye 
girmeğe teşvik etmişse de bu babdaki 
gayreti akim kalmıştır. 

Eden, ancak Çurçilden Sitrine ka
dar muhtelif fırkalara mensub unsur
ları ihtiva edecek bir kabineye girebi
leceğini söyliyerek başvekilin teklif • 
!erini reddetmiştir. 

lngilterede 
Mecburi askrellk 

usulü kaouJ 
ed .lec·ek mi 'l 

Londra, 1 (A.A.) - Çemberlayn, bu· 
gün Avam kamarasında lnskipin geçen 
pazartesi giınü ayni mecliste ortaya at
mış olduğu harp zamanında mecburi as· 
kertik hiZtll(;tı hakkında beyanatta bu
lunacaktır. 

Dün ba'vekil, lnskipin sözleri hakkın
da tenvir edilmek istiyen muhafazaklr· 
!ardan mürekkep bir heyeti kabul etmiş· 
tir. lnskipin bütün dünyada olduğu gi
bi mecbw1 surette herkesi askere davet 
etmeği değil, belki her ferdi ihtisasından 
istifadeye medar olacak surette umwnt 
bir si!Mı altına alma suretile milletin bü 
tün enerjisinin seferber edilır.esini istih· 
daf etmiş oldu~ zannedilmektedir. 

Viyanacıa 
tevkifler 

iki blııe yakın kimse 
tevkil edilmiş 

Viyana, 31 (A. A.) - Röyter mu. 
habiri blldiriyor: son günler içinde bu. 
ra.da yapılmakta olan tevkifat hakkın· 
da resmt kamlar zikredilmemekle 
beraber mevkufların miktarı iyi maltl
mat alan ma.haf ile göre 4ki bina var
maktadır. Tevkif edilenlerin birçoğu 
para kanununa mulıalif harekette bu
lunduklarından dolayı yakalandıkları 
ileri sUrUIUyor. 
Suşnig'in va2iyetl 
Bcrlin, 31 (A. A.) - İyl blr men

badan alınan haberlere göre, eski A. 
vusturya başvekili Şu6nig Belvederde
ki ikametgahından alınarak yine Vi
yanada bar;ka bir yere götürülmüştür. 
Şuşnh~in Viyanadan ayrıldığı haber • 
lerl kat'iyyen tekzib edilmektedir. 
Eski Avusturya başvekili söz Uzerine 
mevkuf btılunuvor. 

ispanya harbi 
.... Bqtaratı l t.ııctd• 

vaya uçmuştur. Halin diğer bir kısmı 
da yıkılmış ve oradaki insanlar da en. 
kaz altında kalmıştır. 

Şehrin en btiyilk yoluna da bir bom 
ba ısabet etmiş ve on beş büyük bi. 
na yıkılmı§tır. 

Bombalardan biri mektebe isabet 
etmlgtır. Fakat tcsadUf eseri olarak 
çocuklar daha henüz mektebe gelme
miş bulunuyol'lardı. Binaenaleyh an
cka 12 çocuk ölmüı,tür. Mektebin bil. 
yük bir kısmı yıkılmıştır. 

Derhal yardım tedbirleri alınmış 
ve şehirden 12 kilometre uzakta bu. 
lunan Lngnrin hastanesine yüzlerce 
basta ve yaralı yatırmışlardır. BUtUn 
yollar boyunca ellerinde alelacele ya. 
pılmıg çıkınlar taşıyan kadın, erkek 
ve <:ocuk kafileleri görülüyor. 

Öğleden biraz sonra yapılan taa • 
dadda 400 den fazla ölü tesbit edil • 
miştir. Yaralıların sayısı malftm de • 
ğildir. Henüz sayısı bllinmiyf'n bir 
yıı1ın insan cesedi de enkaz altında 

yatmaktadır. 

Kapopino vapurur.un zararı İspanyol 
gemisi acentalığmca ödenme.si lazım· 

dır. 

Diğer taraftan, İtalyan acenasmm 
İngiltere Ba..'ıriye nezaretine müracaıı· 
tI Uzerine tanzim ettirilen raporda ta· 
mamen Tlirk müteharsıslannın ver •· ~i 
rapora mUşabi~ görülmektedir. 200.000 
İngiliz lira değerinde olan Yc;~'l:ın:s 
vapuru henUz dokuz yaşında ve ?""'>" 

de,rn bir transatlantik şeklinde inşa e· 
dilmittir. 

1 HAZTRAN - 1938 

Çekoslovakya 
Berline nota verdi 

Berlin 1 (A.A.) - Çekoslovakyarun 
Berlin sefiri Masthy dün von Ribentro
pu ziyaret ederek son günler zarfında' 

Alman tayyareleri tarafından Çekoslo
vakya erazisinde yapdan yeni taarruz
lar hakkında mumaileyhe bir nota tevdı 
etmiştir. 

Alman ekalliyellerinin 
istek ıeri 
Paris, 1 (A.A.) - Siyasi müşahitler, 

Südet mebuslardan Kundun izah etmiş 
olduğu 14 nokta ile Henlayrun Karlovi
vari kongresinde tŞih etmiş olduğu 8 
nokta arasındaki müşabeheti kayda p· 
yan gbrmektedirler. 

Bu müşahitler, bu metalibatm maddt
leştirılmesinin Londra ve Pariste Ç'.ekos ... 
lovak devletinin emniyeti ile telifi gayri-
kabil olduğu mütalea.sında bulunmakta
dırlar. 

Ayni müşahitler, bu muetlibatın neş
riyat sahasına dökülmesinin Hodzanın 

Henlayna 23 mayısta izah ve t~rih et
miş olduğu ekalliyetlere ait statüye karşı 
Südetlerin mukabil tekliflerinin ne oldu· 
~nu bildirmeleri için başvekilin 28 ma
yısta mebuslardan Kund ve Peterse yap 
mış olduğu müracaatın bir cevabını teş
kil etmekte olduğu zannında bulunmak· 
tadırlar. 

Umumi mütalea, Kundun programı
nın Südetlerin taleplerinin hiçbirden vaz 
geçmiyecekleri ve son haftalardaki buh
ranlardanberi hiçbir terakki kaydedilme
miş olduğu merkezindedir. 
Alman noktl nazan 
Londra, 1 (A A.) - İngiliz hariciye 

si erk~nmdan Strang, başvekile malfünat 
ve izahat vermek üzere bugUn başvekl
let dairesine gidecektir. Resmt teminata 
rağmen, siyasi mahafil, Strangın memu
riyetine büyük bir ehemmiyet atfetmekte 

Limanın yeni 
su motörleri ----

Almaoyada 
yaptırılan motUrler 

tamamlandı 

Denizbank tarafından Almanya tez
gahlarına ısmarlanan 160 tonluk, ma· 
zotla müteharrik iki su motörünUn in· 
şaatı ikmiJl edilmig, Hamburgda tes· 
lim edilmek üzere hazır bulundukları 

Denizbank direktörlüğüne haber ve· 
rilmiştir. 

Limı:aıdaki gemilerin ııu ihtiyaçtan· 
ru temin etmek maksadile siparit edi
len bu motörler en modern deniz va· 
ııtaları meyanına dahil bulunmaktadır. 

Motörlerin süratle limanımıza geti· 
rilmelerl için Denizbank müdürlüğün· 
cc faaliyete geçilmif, kapotaj kanunu 
mucibince ecnebt limanlardan getirile
cek sefinelerin TUrk mUrettebat tara· 
fından sevk ve idare edilmeleri lhrm· 
geldiğinden, bu motörlerin getirilmele· 
ri için gönderilecek heyet aeçilmiı bu
lunmaktadır. 

Deniz yollan kaptanlarından bir ıll· 
v~ri ile 30 kişilik mürettebattan mü

rekkep olan tesellüm heyetine Deniz· 
bank amele scrvısi gcfi ŞUkrU Pala ri· 
yaset edecrk, heyet bu hafta için~e 

Hamburga gidecektir. 

--0-

Adam çlılneyen 
şoför yakalandı 

Mayısın 24 Unde geceya.rısı Altm -
bakkalda tramvay yolu üzerinde bay. 
gın bir halde bulunan eski tahsildar. 
!ardan Bedri, kaldırıldığı baetanede 
ölmüştü. O zaman yaraların ve bu • 
nun neticesinde tahaddUs eden ölü • 
mün bir otomobil çarpmasından mil -
tevcllid olduğu neticesine varılmıo ve 
sıkı bir tahkikat başlamıştı. 

Polisler, Bedrinin öllimUne sebcb o
lan eoförUn GUmUşhanell Demir oğlu 
Rahmi olduğunu teshit etmlcıler ve 
kendisini yakalamış1ardır. 

Rnhmi suçunu itiraf etmiş, Bedriyi 
yol üs!.Undc yatarken gbnnlyerek ciğ. 
nediğini ve korktuğu için kaçtığını 
söylemiıtir. 

ve mumaıleyhin bilhassa Südetler mese
lesinin halli hususunda Ingiliz sefirlerıne 
şifahi talimat vermekle muvazzaf oldu
ğunu beyan eylemektedir. 

Ayni mahafil, Strangın ifa edeceği va
zifenin müstemleke meselesi ve bir garp 
misakı ihdası hakkında Almanya ile ya· 
pılacak mfütakbel müzakerelerle alaka
dar olduğunu il~ve etmektedirler. Hatta 
bu son iki mesele hakkındaki Alman nok 
tai nazannı gösteren bir vesikanın Lon
draya gelmiş olduğu söylenmekte ise de 
bu şayiayı teyit edecek hiçbir haber alı· 
namamı~tır. 

Keııdi kendine 
yürüyen 
kamyon 

ŞofUrlln soğuk kan
lılığı sayesinde 

durduruldu 
Tavpn taıında bir in§Ut yerine 

kamyonla tuğla tapyan goför Ahmet, 
tuğla dolu arabayı bir yokug ba~ına 
bırakmıt ve geri döndüğü zaman kam
yonun kendi kendisine yürümeğe ha§· 
ladığıru görmlittür. 

Ahmet bu vaziyet kal'1tsmda ar~ba· 
ya atlamak iateıniı. fakat kapı ile tuğ
lalar arasına aıkııarak muhtelif yerle· 
rl ağır surette ezilmittlr. 

Şoför buna rağmen kamyonu dur
durarak daha bllyük bir tehlikenin ö· 
nUnü almağa muvaffak clmuı, kendi· 
al Cerrahpaıa hastahanesine pıtınl· 

mittir. 

Aşkın değeıi 
. 

ö!çüiüyorı 

Amcrika1ı1ar agkı da parayla 81çısıt" 
ğe baıladılar: 

Holivudun güzel sinema artistterııı
den Karol Landiı'in kocası karısını1' 
çalııtığı ıtUdyodaki danı mUdUrU ,,ıer 
hine bir dava IÇIDIJ ve ondan 250 a,ııı 
dolar tazminat lstemlıtir. 

Bu, kansının kendisine kal'fJ ot-~ 
sevgisinin bedelidir. ÇilnkU J(at~ 
Landis'in kocası trving Viler'in idd • 
ettiğine göre, stüdyo müdürU kansın1" 

1 '
tıt• 

trvlng'e karıı olm sevgisini ça rnı 
Bu ıevgi, artistin kocasını naı:•raı:: 
250 bin dolar kıymetindedir. On~ 
çin, b11 miktarda bir tumlnat veri 
ıini istiyor .. , 
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Daha beş sene evvel ''xx,, bankasında 
genç bir stajyerdi. O, fevkalade güzel de
ğildi. Bw1unla beraber, çok se\imli ve 
cana yakın olduğunu kabul etmek lazım
dır. 

Ticaret mektebinde ayni sırada oku
duğu arkadaşları, Melihayı "xx,. banka
sı kambiyo şefi gördükleri zaman hiç de 
hayret etmediler. Çünkü o mafevkinin 
takdirini cclbedecek kadar zeki ve çalış
kan, madünunun sevgi ve saygısını ka
zanacak kadar ciddi, sevimliydi. 

Meliha bugün tanınmış bir ticari sos
yetenin direktörlüğünü yapıyor. 

lliraf etmeli ki, genç direktör, ticaret 
sahasında mühim bir mevkii bulunan 
koca sosyeteyi idare etmekten haklı bir 
gurur duyuyor. 

Melihamn ihtiyar bir annesinden baş
ka kimscgj yoktur. 

Aşkla, maşkla da başı hoş değildir. !ş 
hayatında onunla flört yapmak cesareti
ni gösterenlerin teşebbüsleri, genç kızın 
Haydarpaşa Mendreği kadar yalçın cid
diyeti önünde çok çabuk parçalanfü. 

Kimsesi yok. 
Aşık da değil. 

Binaenaleyh kendisini tamamile ''işe .. 
vermekten başka ne düşüncesi olabilir? 

Miiessesenin sahipleri Melihanın di
rektörlüğünden pek memnundurlar. Ha
kikaten de, genç kız, eski direktörü arat
ınıyacak kadar bfiyük bir ustalıkla sos
Yeteyi idare ediyor. 

• • • 
- Baran direktör ..• 
Meliha, başını kaldırarak baktı. Bu 

tenci hiç mi hiç beğenmiyordu. Bazan 
küstahlığa varan delişmen tavırlarile za
ten çok mağrur olan genç kızın gururunu 
incitiyordu. Mağrurdu. Fakat, kötü 
kalpli bir insan değildi. Karıncayı incit
ll'lekten korkardı. 

Sosyetenin muhaberat bürosunda çalı
§an delikanlı ile, kızgınlığım gizlemeğe 
Uğraşan bir sesle konuştu: 

- Bana adımla hitap etmenizi rica et
llf . ı~tun, Ragrp bey ... 

- Af buyUrunuz, hanımefendi.. Efen
diın, sizi vakitsiz rahatsız edisimin sebe-
bi • ····· 

. - Çalışma saatlerinde bir funir her va
ltıt için rahatsız edilebilir, Ragıp bey .. 

- Hakkınız var.. efendim, müessese
l'.e gelen bir mektuptan bahsedecektim 
s:ze... Tercüme bfirosuna havale etmiş-
8Irıiz .. 

- Lutren gösterir misiniz? 
- işte ... 
-1,. F he evet... • ransızcaya ve İngilizceye 
nıeıni}•or ... 

ete': Almanca da değil.. Ne çinceye, ne 
Jap0ncaya benzemiyor ... 

ltla- ~ir defa da İtalyanca bilen bir ada
gosterseniz .. rn; Emredersiniz .. Fakat. .. Alelade bir 

cieıo: tup bu kadar ehemmiyet \·erilmeğe 
tier ıni Meliha hanım? 

ha7c kadın, bir funir ciddiyetinden da
...... <ııla, bir abla ta\TI takındı: 

kxrıd Bu. düc:ünü$ünüıün çalışmanız hak
hat a hıçde iyi bir not verdirmiyeceğini 

1rınza b"l · · () r ı e getırmıyorsunuz, Ragıp .. 
'kanız omuz silkti ,.e dudaklarını 
ll tak Odadan çıktı. 

tilrıar~ketlerinde. M('lihanm direktörlü
u t<:fh kıı h 1 fnf eden bir hal ,·ardı . Genç. 

~U~ t ır Indan a~lamarnak icin kendini 
Uttu, 

Bayan direktör 
Süheyla Şet ik 

- 1\ 1eliha hanımefendi, emrinizi yerine 
getirdik.. Fakat... Esefle haber veririm 
ki, İtalyanca mütercimi de işin içinden 
çıkamadı .. "Ömrümde böyle yazıya rast- • 
lamadım!., diyor. Tercüme büromuzda
ki arkadaşların da mülhazası bu yolda .. 

- Mektup nereden gönderilmiş? 
- Zarf m ÜZ(' rinde Galata postanesinin 

milhürü var .. Fakat.. Bana kalırsa ... 
- Evet, biliyorum, Ragıp bey .. Size 

kalırsa. mektubu yırtıp sepete atmak en 
doğrusudur ... 

Ve uzun uzadıya delikanlıya anlattı 
ki, bu mektub belki müessesenin mühim 
müşterilerinden birine aittir, yahut da, 
bazı mal siparişi için şerait öğrenmek is
tiyor. Küçilk bir lakaydi, müesseseye bil 
yük bir para kaybettirebilir. Mektubuna 
cevap alamıyan adam, sosyete hakkında 
fena bir fikir edinebilir ve bunu öteye 
beriye yayabilir .. 

Pek tabiidir ki, müessesenin zaran 
müstahdeminin zararı demektir.. llh .. 
llh ... 

• • • 
Muammaya benziyen mektup, sosy~ 

tcde adeta bir mese oldu.Bayan direktör, 
bir garip hisle, mektubun müesseseye 
menfaat getire.ceğine kanidi ve esrarlı 
mektubun hakikatine nüfuz etmeği bir 
izzetinefis meselesi yapmı5tı. 

Muhaberat bürosundaki züppe delikan 
liyle karşılaştıkça: 

- Gcircceksin, diyordu içinden, ehem
miyet ve kıymet vermedığin mektup se
nin için ne büyük bir ders olacak .. 

l\leliha bir gün mütercimlerden ümidi
ni kesti ve telefonla üniversiteyi buldu; 
bir lisan mütehassısiyle görüştü. Onunla 
mutabık kaldı ve derhal memurlardan 
biriyle mektubu yolladı. 
Sabırsızlıkla geçen iki uzun gfin ... Meli

hanın i~tihası kesilmiş, uykusu kaçmıştı 
aeta ... 

Nihayet bir sabah, muhaberat büro
sundaki delikanlı bir bomba gibi, odası
na düştü. 
Meşhur lisan profesöründen cevap gel

mişti. 

Alimin 25 liralık bir fatura eklediği 

mektubun tercümesi ·ısaydı: 
''Milcssesenizde boş yer varsa çalı§mak 

istiyorum .. ,. 
SülıeyM ŞEFiK 

Almanya ile tica·ret 
anlaşmamız 

Bu ay içinde Berlinde 
müzakerelere başlanıyor 

Almanya ile bundan iki ay evvel yapıl 
mış olan muvakkat ticaret anlaşmasının 
bir sene temdidi ve kati bir §ekle ircaı 
için bu ay içinde Berlinde müzakerelere 
başlanacaktır. 

Bu müzakerelerde hazır bulunacak o
lan Türk heyeti ayın onuna doğru şeh

rimizden hareket edecektir. Heyet içinde 
İktisat \·ekleti müdürlerinden bir zat, 
Türkofis mümessili, milli bankalarımız 

namına bir murahhas ile ihracatçılar na
mına da bir kişi bulunacaktır. 

zalmı~tır. Yumurta, palamut, tiftik, ba
dem, f mdık, üzüm, incir ve ce\iz Al
manya ya ithalatı son zamanlarda azalan 
mahsullerimizdendir. Her sene vasati o-

tarak onbeş milyon kiloyu bulan tütün ih 
racatırruzda da son sene içinde mahsCls 

bir azalma vardır. Çünkü, Alman firma
ları kontenjan bulamadıkları için bu sene 

937 senesinden hayli eksik tütün almı~
lardrr. Halbuki Alman tütün fabrikala

rının bu sene Türk tütünlerine fazla ih
tiyacı vardı . nu sebcble, Alman tütün 

fabrikaları miirnessilleri iki defa mem
leketimize gelerek hükumetle ve tütün-

ELLE~ YUİ<AR.I/ 
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Lüzumlu Tele/onlar 
Yangrn: 
İstanbul f('ln: 24222, Beyo~Ju için: 44644, KnihklSy !cin: 60020, Usrcmrar 

için: 60G25. 
Yeşilköy, Bııkırköy, Bebek, Tarabyıı, BüyOkdere,Fenerhah('e, Kandilli, Eren. 

köy, Kıırlııl, BüyOkadn, Heybeli, Burg::ız, Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
runn yangın dewek kAfidlr. ' 

Rıımi itfaiyesi: 22711 
Deniz " " 36 .. 20 
flcyozıt kulesi: 2l991i. Gıılota ynngm knlf'sl: 40050. 
Sıhhi lıııılnd: 44998. l\lüıl<lehınıum11ık: 22290. Emniyet mndürlnAi]: 24382. 
Elektrık Şırkeli: He)·o~lu: 44801 • lstıınlrnl: 24378. 
Sulnr: ldrıresi: Beyo~lu: 4478:i. Beşiktaş: 40938. ClbaII: 20222. Nuruosma. 

nlye: 21708. Cskiıdar - Kııclıkôy: 60773. 
Hııvasıızi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. ReyoDlu: '4642. 

Taksi Otomobili istemek için 
DeyoQlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 - 101. Kadıkl5y ciheti: 60447. 

Denizyolları 
lstnnbul ocenlell(ll: 22740. Karnki5y: 42362. 
l\ludıınyııya: Pazar, Salı, Perşembe, Cuma g{lnlert saııt 8,30 da Topbiine 

nhlınıındıın. 
Kıırabigııya: Snlı ve Cuma gOnlerl saat 19 da Tophane rıhtımından kalkaı: 

1'e Tckırclnğ, Mürefte, Erdek, Şarköy iskelelerine uArıynrak Knrnbigııya Tarır. 
Akdeniz postası: Yarın snbrıh sa:ıt 10 do knlkncnk olıın vapur; Çanakkale, 

İzmir, Kuşodıısı, llodrum, Rados, Dalyan. Fcthb·e, Kalktın, Knş, Finike, AntaL. 
y:ı, Allliye, Mersin, Dörtyol Te Payasn uğrıyanık Jskendenına gidecektir. 

Karadeniz posln!'lı: Yarın saat 16 da knlkııcnk olon vapur; İnebolu Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Trabzon,'ve RJzeye uğrıyarak Hopaya gidecektir. 

M·:zeler 
Ayaı;ofya, Roma - fllzan!'l, Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Askert MiJze '" 

s:ırnıçlar, Tıcııret ve S:ınnyi Müzesi, Sıhhi Müze: 
( füı mfızeler herı;ün sııııt 10 dıın 16 ya kadar açıktır.)" 
Tilrk ve lslAm eserleri müzesi: Pazartesiden bıışka bersan saat 10 dan 16 ya 

kııdar ve Cuma günleri 16 dıın 17 :re kııdar açıktır. 
Topknru Muzcsl: Jlcrı,:un saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

A1emleket Dışı Deniz Seferleri 
Hoınıınya vnpurlıırı: Cumıırtesl ı;ünlerl 13 de K5stenceye; Sah günleri 18 de 

Pire, Beyrut, lskcnderiye. 
Italyıın vapurları: Cuma günleri saat 10 da Pire, Brendiıl, Venedlk, TrJyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lslac;yon Mıldürınnn Telefon 23079 
Semıılon eksprcsı hergun Sirkceıden sanı 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

snnl 7,25 le Sirkl·clye mıt\'D5nlııt eder. 
Konvansiyonel 20,:lO da k:ılkıır, J0,22 de Rellr. 
Edırne postası: Hergüıı sıı:ıt 8,50 de bııreket eder, 19,33 de gelir. 

Anadc!u Hattı 
Hergfın hareket eden şimendiferler: 
.Sıı:ıt 8 de Konya, 9 da Anknr:ı, 15,15 de Diyarbakır •e Samsun, 15,30 da 

Esklşehır, 19,JO d::ı Ankara ekspresi, 20 de Aılapnznrı. 
Uu lrcnlcrden sanı 9 dn hıırekel eden Ankara nıuhtellti Pazartesi Çarşamba 

ve Cumn günleri H:ılcb ve Musula kadar sefer etmckledlr. ' 
MÜNAKASA İLANLARI: s 
inhisarlar idııresl 13 adet Termograr ile 13 adet higrogrııf pnzarlıkla • satın 

nlınac:ıktır. Pazarlık yarınki perşembe günü saat 2 de idarenin J\abıılııştaki 
Je,·ıızım ve nıübnyaat müdürlüğünde ynpılncaktır. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 

• Yenl radyo kanunu Meclise verildi. 
• Atatürk l\fn\'rrııyı Erdün cmirini kabul etli. 

SF.lTZADEBAŞl 

TURAN TlYATHOStr 
ll:ılk San'atklırı Naşif 

Almanya ile yapacağımız yeni ticaret 
müzakerelerinin bilhassa. kontenjan siste
mi üzerinde esaslı tadilat yapmayı istih
daf edeceği anlaşılmaktadır. Çünkü bu 
memleketle birkaç senedenberi klering 
esasları üzerinde de\'am eden ticari mü
na5ebetlerin belli başlı ihracat mahsulle
rimiz için zararlı olduğu görülmüştür. 

Çünkü tediyat hususundaki mu\'azene
sizlik ve kontenjan azlığı yüzünden Al
manyaya ihracatımız seneden seneye a-

ihracatçılarımızla müzakerelerde bulun
muşlardır. Fakat bu müzakereler ve ça- l s tan bu 1 Radyo 5 u 

ve arkadaşları 
\"eni \"Oryete No. lan 
Gece kuşları komedi 
3 Ptrde 

~ __ '-2 .... ---

lEvdeırıımek nçnını 
en mlYısant yaş 

ınıedDır '? 
gs- Baştarafı 5 incide 

Evlenmenin daimi ve mes'ut bir ar
kadaşlık olabilmesi ihtimalleri, bu yol 
yürünmeden evvel durup düşünmeye 
bol vaktimiz olduğunu idrak ettiği _ 
miz vakit pek artmı§ olacaktır. İlk 
tanışma sıralarında gözönünde tutul. 
ması lazım olan !';eylerden biri de şüp
hesiz ki yaş meselesidir. 

lışmalar, mat!Clp neticeyi verememiştir. 
Çünkü ihracatçılarımız karşılıksız mal 

sa"'tmaktan çekinmişlerdir. Hükumet ele 
kontenjan hesabı çok yüklü olan bu mem 

lekete daha fazla kredi açamamıştır. Bu 
itibarladır ki Alman firmaları son defa 
ancak altı milyon kilo tütün satın alabil
mişlerdir. 

Almanyaya, yalnız buğday ihracatında 
mahsOs bir artma vardır. Fakat bu evYel

ce yapılmış resmi bir anlaşma ve takas 
neticesidir. 

Hükiımet, Almanya ile iktisadi işlerin 
düzene girmesi için esaslı bir ~kilde ça
lı~aktadır. Bu ay yapılacak müzakere-

ler için de hazırlıklar yapılmaktadır. Bu 
makc;atla Almanya ile ithalat ve ihracat 
vaziyetimiz etraflıca tesbit edilmek üze
re bu memleketle işi olan bütün resmi 
ve hususi müesseselerden raporlar isten
miştir. 

1 Hııziran - 938 ÇARŞAMBA 
18,30 (Ekonomi ve arttırma kurumu nıı

mına konferans Avni Abacı), 18,45 Kızılııy 
haftası: konferans: Rüştü Dirktnrk (Kı

zılay), 19 pl:lklo dııns musikisi, J!),15 kon
ferans: Doktor lbrnhim Zati, (Frengi ve 
konserin umurnt nıünıısebııtı), 19,55 Oorsıı 
haberleri, 20 Nezihe ve arkadaşları tıırnfın 
dan Tiirk musikısl \'e holk haYnları, 20,45 
JJavn rnporu, 20,48 Omer Rıza tarafından 
arapçn söylev, 21 kl:hik Tür k mııslki!ıi : 

Nuri Halil ve arkadaşları tnrnfınclan (sn
nt ayarı), 22,15 ajans haberleri, 22,30 plllk 
la sololar opera ve operet parçnlnrı, 22,50 
son hııberler Te ertesi günün programı 23 
son. 
BOKUEŞ: 19,15 radyo salon orkestrıısı, 

21,05 entho\·enin eserleri, 21,25 plllkla ka
bare müziği, 22,45 knfe konıı<>r. 
BUDAJ>EŞTE: 18 polis orkestrası, 19,30 

slJııın orkestrıısı, 20,30 operadan temsil 
nakli. 23.30 radyo orkestrası, 

llTWT.IN: 18 caz pl:'ıklıırı, 19 bando, 20, 
10 pllık, 21 varyete, 22,30 Puçininfn plilk· 
!arı, 23,30 harır müzik, ve cazbant, 1,00 
pl:ik. 
ROMA: 20,• plAk, 21,30 hant müzik, 22: 

l>.\~S. SOLO, DÜET 
ı.ocnlar 100; Her yer: 
20; Paradı 10 kuruş ... 

oış Doktoru 

Necati PAKŞi 
Hastalarını hcrgün sabah aaaı 

10 dan akp.m 19 a kadar kabul eder. 

Sah ve cuma günleri saat 14 ten 
18 e kMfar paraaızdır. 

Adres: Karaköy Tünel meydanı . 

Tersane caddesi batında No. 1/2 

temsil nnkll, 24.15 cazbant. 
VARŞO\' A: 19,10 kemon konseri, 20,: 

hıılk ha,·alnrı, 20,30 orkestrıı, 22,10 Şopen 
resitali, 23 radyo orkestrası. 

; 
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Umumi harpte bilfiil cephe-

de aslierlik etmiş Almanlar 

ve onlara karşı döğüşmüş o

lan Amerilialılar "dönüş,, 

filmi aolayısile eski harp 

sahnelerin'i canlanaıraılar. i . • -................ _. .................................... _. 

Filmlerde gôrdüğümGz liarp sah'. 
neleri o kadar canlıdır iki onlıın 

aeyrederken adeta bütün f'ecayi
ile hnrbi yaşarız. Meşhur "Garp 
Cephesinde Yeni Bir§ey Yok,, ki. 
tabının zeyli olan ''Dönüş,, Ü filme 
alırlarken hazır bulunan bir Ame
rikan muharriri gördüklerini §ÖY· 

le anlabyor: 

"Ti Almanyadan bilhassa bu film 
için getirtilen, harbı umumide bilfiil 
cephede askerlik etmiş Almanlar ve 
gene onlara karşı döğüşmüş Amerika
ldar ''Dönüş,, filminde eski günleri 
ihya ediyorlar, ayni hırs ve tehalükle 
biribirlerine kurşun yağdınyorlar. Harp 
sahasında bombalar patlıyor, maki
neli tüfekltr ,toprağı delik deşik ediyor 
ve askerler telörgülere takılıp kal:yor. 
lar, 

Sahneler o kadar canlı ki b;lfiil hafoi 
yaşamış olan ve asker rolünü gören 
figüranlann yüzü, eski hatıralarla sap
sarı kesilmiş. Çok şükür ki bu bir sine
ma harbi ve kimse ölmüyor. 

Senaryo, mütarekenin imzalandığın
ldan az evvel, 1918 senesinde, ikinci teş
rin ayında siperlerde bir gece sahnesi 
alınmasını emrediyor. O mevsimde 
Fransanın o kısmı pek soğuk olduğun
aan üniversal film şirketi bu sahne için 
yeri beyaza boyatmış. Stüdyonun arka
sında on, on beş dönümlük bir yer var 
ki harp sa.hnelcrine tahsis edilmiş. Bu 
sahanın girisinde ve bütün sahanın e. 
nince bir ''fon,, yapılmış. Bu ''fon,, ga
yet yüksek bir iskele ve onun üzerine 
yere amut olarak gerilmiş yelken be
zinden muazzam bir perde .. Bir sürü 
ressanı günlerce uğraşmışlar, bu koca 
muşamba duvara yağlı boya ile bulut
lar resmetmişler. Bu perdenin yüksek
liği yerden tamam kırk kadem. Bu, 
harp meydanı ufkunun bir kaç mil u. 
zakta ı0lduğu hissini verdirecek .. 

Siperleri kazmak, harp sahasına o

nun delik deşik manzm-as:m verebilmek 
için on iki traktör ve büyük bir kazma 
makinesi hani hant çalışıyor. 

Gece harbi sahnelerinin çekildiğinin 
ertes: günü harp meydanına bir sürü 
amele üşUşüyor. toprağı kazıp iyice 
suluyorlar. Böylelikle mütec.ıkip harp 
tınhnesi için vıcık vıcık çamurlu bir sa-

ha hazırlanmış oluyor. Hakikt harp ne 
kadar masraflı ve bahalı ise sinema 
harbi de o ktdar masraflı. 8 milimetle· 
lik ''mavzer,, tüf ekler4 yilz binlerce 
manevra fişeği yakıyorlar. Bir kaç harp 
sahnesinin filme alınması için tamam 
beş yüz kilo kara barut, iki yilz elli ki
lo dinamit, 1000 adet bomba tıpası 

sarfedildi. Gece sahnelerinde dört yüz 
paraşüt fişeği, sekiz yüz aydınlatma 
fişeği yakıldı. 

İhzarı, imali ve terkibi tamamiyle as. 
keri bir sır olan "mayi duman,, d21t1 yüz 
galcndan fazla sadedildi. Bu mayii ıde
niz tayyareleri manevralar esnasında 

harp gemilerini sc.ıklamak için kullanı
yorlar. 

Harp sahnelerinde iki "keşif,, ten is
tifade edildi. Dövülmüş istiridye ka
buklan hakiki tozdan daha iyi filme a. 
lınabiliyorlar. Gülle düşen yerlerde top 
raktan toz yerine dövülmüş istiridye 
kabuğu kc.Jkıyor. Sinemacılar buna 
mükemmel bir buluş gözüyle hakıyor -
lar. İkinci keşif te kara baruta kömür 
tozu ilavesiyle bomba infilaklarımn da
ha koyu renkte ve <laha canlı filme alın
malarının temin cdilmi§ olmc:ısr. 

Bir harp sahnesi filme alınmadan 
evvel aylarca etüdler yapmak llizım. 

Hnkiki harp sahnelerinde alınmış yüz
lerce resim büyültülüp "teknik,, kısım 
tarmından uzun uzun tetkik ediliyor. 

Film şirketinin "giyinme,, şubesi her. 
hangi bir alayın, herhangi bir tarihte 
kullandığı üniformaları bulup onların 

aynini diktirmek mecburiyetinde ... 

'stüdyonun askeri filmlere nezaret e
dc:n mütehassıs memurları harp sahne
leri~e kullz,mlacak silahlarrn model
lerinde hata yapmamalıdırlar. Hele son 
zimlanlarda cereyan eden harpelrdı en 
ufak teferrüata bile azami dikknt et
mek Hizımdır. Çünkü o harpleri yaşamış 
olanlar bu filmlerin en baş seyircileri. 
dirler. Onların gözünden hemen hemen 
hiç bir şey kaçmaz. 

Bir glillcnin yere çarparak p<.ıtlama· 
sı sahnesini canlandırmak için evvela 
güllenin toprakta açması lazımgelen 

çukuru kazıyorlar. Bu çukurun kenar
larındaki toprağı iyice t~yik ederek 
sertleştiriyorlar. Sonra, çukurun orta
sına kara barut ve kömür tozundıın va-

HABER - :t\ksam postası 

pılma ıgadp bir l:ioml:ia yer1eştidyorlar. 
Bunun üzer ini toprak ve m21r1 r parça. 
lariyle örterek çukuru dclduruyorlar. 
Bu şekilde hazırlanmış her çukur, bu 
işe bakan memurun önünde duran bir 
elektrik kontrol levhasına ince bir tel•e 
merbut. Bu çukurların Üzerlerinde ek
seriya ya bir kırık top arabası tekerl. 
ği, yahut taı içi boş bir ağaç kütüğü 

var. Bu hem filme daha başka bir renk 
veriyor, hem de askerler buralann teh· 
likeli olduğunu bu işaretler sayesinde 
biliyorlar. Bazan da bu çukurların üze-
rini n()Zan dikkati celbedecek, fakat 
filmde görünmiyecek şekilde boyuyor. 
tar. 

Rejisör ve onun muavinleri tarafın -
dan figüranlara bu çukurlann tam üze
rinden geçmemeleri için sıkı talimat ve
riliyor. Bu çukurların kenarlarından 

geçenlerin lilitün zararları bir toprak 
ve mantar yağmuruna tutulmaktan 
ibaret .. 

Sinemada bir gülle ile zavallı bir M. 

kerin havaya uçtuğunu görürsünüz, me
raklanmayınxz. O sadece bir manken
dir. Bu mankenler lastikten yapılıyor 

ve hangi aktörü temsil edecekse aynen 
ona benzetiliyor. 

Kurşunlc:ınn herhangi bir dsme çarp· 
ması filme iki ayn usulle alınıyor. Bu 
usullerden biri §öyle: Makineli tüfek 
veya mavzer yüksek bir yerden gayet 
iyi bir nişancı tarafından he!defe atılr

yor. Sinema makinesi bir kenarda du. 
ruyor ve saplzınan kurşunları kolayca 
tesbit ediyor. 

Siperlerdeki objektife yakın asker
lerin kurşunla rvurulmalarıru da şu şe
kilde filme alıyorlar: Her neferin önü
ne isabet eden yerde, toprakta gayet u. 
fak fişekler gömülü. Bunlar birer tele 
merbut, Tele elektrik cereyt«ıı verildi· 

ği zaman bu fişekler patlıyorlar. Kur
şunların yere isabet etmesi de böyle 
takfüi ediliyor. Bu fişekler ufak istirid· 
ye kabuğu tozu kümelerine gömülüyor. 
Patlatıldıklan vakit yerden ufak toz 
kümeckleri kalkıyor. 

"Dönüş,, filminde bir kurşunun ayna 
kırmıosı garip bir yeni usulle filme alın
dı. Ufak bir aynanın korşısmda meşhur 
komik Scmervil tıraş oluyor. Bu sırada 
hir F'rl!n<=T?. kıır<=mııınun PvrHı11t k<rTT':o"' 

1 HAZfRAN-1938 
= 

:->ırkcci 

:jimendüfer istasyonu Aile Bahçesi açıldı 
TABLDOT: 40 kuruş 

Akşam saasız içki fiyatlanıruz ehven olmakla bernber 
servisimiz mükemmeldir 

Sa ılık Müller marka 
büyük asa 

i L A 
Beyo~lu dördünc!l sulh hukuk mahke

mesinden: 

Terekesine mahkemece elkonulan ve tn~
fiyesine knrnr verilen ölil mnd('nci Mehmet 
Arife ait Galaloda Muradiye hanının ikinci 
kntında bulunan ve 1,22 metre genişlik ve 

·- -

llizım. B~rada tüfek veya tabanca kul. 

lanmak tehlikeli .• Gayet mahirane lb

tik sapan atan birisi bulunuyor. Ayna, 

artiste hiç zarc:ır vermiyecek bir zavi
yeden sapan taşiyle kırılıyor l 

Havada patlayan şarapnelleri taklid 
için siyah mukc.ıvva parçahnndan ve 

kömür tozundan bir nevi bombalar ya

pılıyor, bunlar bir makine ile havaya 
fırlatılıyor. Bunların içerlerinde bir tıpa 

var ki, havada iken bu t21pa patlıyor, 

askerlerin üzerinde filmde dehşetli şa
rapnel parçaları gibi görünen siyah 
mukavva parçalan yağıyor. 

Gündüz ve gece hrırp sahnelerinde 
kullanılan infilak vasıtaları ayrı ayrı, 

gündüz çekilen filmlerde kara barut ve 
kemik kömürü tozu kullan.lıyor. Bu 

halitanın çıkarttığ_ı duman gayet koyu 

siyah ... Gece filmlerinde bey<:ız duman 

çıkartan terkiplere müracaat olunuyor. 
Objektifin karşısında bir. bina veya 

0,78 derinlik 1,54 metre l>oyunda iti t&. 
pılı Miller 212 patent mar .alı bü:;ük kasa 
acık arttırma surelile 4-6-938 tarihine mO.. 
sadif cumartesi günü saat 14 de satılaca.IC.ı 

tır. İsteklilerin yukarıda gösterilen güıı 
ve .saatle Muradiye hanında ha;;ıı: bulun• 
m:ılan ilan olunur. 

Beyol!lu öördilncü ı;ulh hukuk mabk~ 
mesindcn: 

Terekesine mahkemece elkonulan öl« 
Bol!osa ait ve mahkemece teshil edilen 
Mahnıutpıışn Havuzlu hıın ile Yeşildirektt 
Sıvncıyıın hanında bulunan Dokumacı tez.ı 
gllhları ııHlt, edevat ve saircsl açık arttır. 
ma suretile 3-6-938 tarihine rnüsadlt cuma 
günü saat 14 de satrlarnktır. Satı~ Havuzlu 
hanından lıaşlanncnktır. İsteklilerin yuka.e 
ndn ı;österiJen gün ve saatle mahnlllndd 
hazır bulunmaları iH'ın olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahk.~ 

mcsindcn: 

Düşkünler e"'lnde oumıakta iken ö!ed 
Mnrko Kironun terekesine mahkemece cı.. 
konulmuştur. lllln t:ırihindcn başlamak ft• 
zere alacak verecek vcsair Euretle altıka• 

dnrlnrm bir ay, mirasçıların üc a:v içlndd 
Heyof;lu dördüncü sulh hukuk ınahkemesl.. 
ne b:ışvurmnlan; mildöetinde başvvnnnı .. 
ynnlnr hnkkınd:ı konuna ml!dentnln 5611 

569 uncu maddeleri bükilmlerl tatbik edi .. 
lecc~i illin olunur. 

ÇOCUKLARINfZıN 

En .güzel bir kitap 
•• I_ ura: 

Çocuk Esirgeme Karu.munmt 
vo.ktile bir nlle kUtOphanw ola

rak bastırdığı İkizler serlalndd 

doydoğunnz bu ekslkllğl bu stl• 
zel ve resimli bUyük hlk&ye klt.a
bı ile <loldunılmoş buluyoruz. 

KUltUr bakanlığı eserl tetkt1' 

etmiş, llk okul çağtndalrl çocuk.. 

lar için faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmlştlr. 

Ar..knra caddesinde Vakit Kttaıl 

evinde arayınız: Flab 60 kuruoı 
posta için 4 kuruş llAve edlnls. 

Gizli pamuk 
harbi 

Değerlt mUterclm bay Hamdi 
Varoğlunun Antuan Zlşkadan dl
llmlzo çevirdiği bu eser bugUokU 
dUnya hadiselerinin kaynakları· 

na varabilmek için okunması şart 
olan başlıca kitaplardan biridir· 
DUn ve Yarın tercilme kll.Hlyatıo· 
dnn 65 incisi olarak çıktı. Her ki· 
tnpçıda b1tJunur. 

, :,-ı... ... ... ..... ·~· -

==================;;:::?"::::~ 
ağacın berhava e'dilmesi isteniyorsa,~; 
nanın bazı kısımkın ya evvelden bU ı~ 
hazırlanıyor yahut ta sırf bu iş için~ 
ni bir bina yapılıyor. öyle ki ufa~ bf 
dinnm~t parçasiyle kocaman bir bına 
berhava etmek k•ı'.Jil oluyor. '1• 
Eğer havaya uçurulacak bina~ı~ 

varında <ırtistler bulum:c.aksa, bın 
tuğlaları ve sıv'-'Sı yapılıyor.,. 
pılıyor.,, 
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- ı-ica ederim alın 1 .. Muhtaç oldu
ğunuz diger eşyayı da akşam üzeri ge
tirirler. Eğer gizli bir şey yoksa, ben 
ide sizden, tecrilbelerinizde hazır bulun. 
mak müsaadesini rica edecektim.. Bu 
keşfiniz: cidden alaka ve tecessUsümil 
tı.ı.i-ırik ediyor • 

- Maalmemnuniye, baron! .. Yalnız: 
ben bir mUddet için taraçaya yerleşmek 
mecburiyetinde kalacağım.. Odamda 
fazla yer bulunmadığı için, tecrübeleri
mi crada yapmama imkfin yoktur. 

- Kolay canım t Taraçaya çıkarız:. 
- Pekala, b.ıron ı . 
- Be.ıden istediğiniz §eyleri, temin 

edince, gelip sizi bulurum. 
- Baron. siz: tanıdığım muhafızların 

en iyisi ve en sevimlisisiniz: .. 

XVIJI 

SAHTE HIZ,)fETÇt 

Hizmetçi Nikol, hanımının kendisini 
sabırsızlıkla beklediği küçük eve dön
rnU~tü. 

Bu hadise, Beminin şövalyeyle gö
rU§ütUğU z:~·man tesadUf ediyordu. 

Nikol, geni§ bir muhayyileye malik 
olduğunu gösteren tafsit:itlı bir şekil
de, üzerine almış olduğu vazife hak. 
kında izahat verdi. 

Fak'1t getirdiği malltmat kontesin 
hiç te hoşuna gitmemiş olacaktı ki, 
&enç kadın, sırdaş haline gelmiş hiz
:rnctçi odadan çıktıktan &~ara, uzun 
ll'ıilddet mütereddit ve düşünceli bir va
zıyette kaldı. 

. Şüphesiz bu malumattan, gilç ve bel
ltı de tehlikeli bir hareket lilzumu neti· 
tcsi çıkmıştı, çünkü kontes günün üst 
~':~a:iyle gecenin mühim bir kısmını 

ÜyUk bir heyecan ve düşünce içinde 
tcçirdi. 

tr Erteı;i sabah, kararı verilmiş ol<!cak 
tt ki, kontes, hizmetçisini ça~ırarak, hiç 
hl rei1Ut etmden, b:r nevi sert ve başın 

r :metanetle emirler vrdi. 
~ikol, en kUçUk bir hayret eseri da. 
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hi go .. termedcn onu giydirdi. Kontes, 
hazır olduğu zaman, zengin bir evin 
hizmetçisinden tıınıamiyle farksızdı. 

Genç kadın, bundan sonra, geniş bir 
mantoya bUrilndu, çehresinde, her §C

yi istihkar ettiğini gösteren cesur bir 
ifadeyle dışarıya çıktı. Ve, kat'iyyen 
tereddüt etmeden, şatonun yolunu" tut
tu. 

Hemen onun arkasından, Nikol da 
evden çıkarak sür';,tle Rez:ervuar soka
ğına d-:>ğru yürüdü. 

Hizmetçinin hangi hiyanet vaziresi
ni ifa edeceğini biluiğimiz için onu bı. 
rakıp hanımını takip edelim. 

Kontes, genç bir çavuşun yardımı sa
yesinde, hiç bir güçlükle karşılaşma • 
dan hııpisaneye kadar geldi. Bu genç 
çavuşu onun yolu Uzerine tesadüf • ve 
b:lki :le, hiç hır tc!errüatı ihmal etmi
ycn esrarengiz bir kuvvet . ç·karmıt
tı. 

Bu nazik çavu§ onu bir sUrü merdi -
venlcrden çıkardıktan sonra, muhafız

ların bulunduğu salonun kapısı önün
de terketti ve mükafat ol<•rrık istediği 

bir buse, ona bilatercddüt, yanaktan ve
rildi. 

Genç kadın, kalbi şiddetle çarptığı 

h.ılde kapıyı vurdu ''C ateşin naza•larla 
kendisine bakar~·k bıyık büken ve böyle 
enfes bir mahJUkla canı sıkılmıyacnğr. 

:nı dilşUndükleri zabitlcrl:-.i için için kıs":" 
kanan askerlerin hayranlık ifade ed~n 
mırıltıları arasındD salondan geçti. 

Onu bizzat Marse karşılayarak apr
tım::ınına aldı ve genç kadın onunla, 
elbiselerini giydiği şahısların tavır ve 
jestleriyle konuşmt•ğa başladı. 

Genç kadının ona ne dediğini, baro
nun ne cevap verdiğini ve mösyö Jak -
tan aldığı emirler mucibince ona han. 
gi fidi §artları k~ştuğunu burada söyle
mlyeceğiz. 

Muhakkak olan bir şey varsa, o da 
§uydu: Takriben bir saat sonra, baron 

rılara tesiri şaşmaz 

olduğunu tsbat etmişjir. 

olmak içf~ • • A 5 p 1 R 1 N in tesirinden~e.min 
~ k dikkat edınızt 

lüt!e~ _ Q7 mar asına 

Türl< Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
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~---------------------------------------------------------------su. mek cesaretınde buluıınnların vay 
haline ... Fakat onun sağ ve salim oldu
ğunu nereden biliyorsunuz?. 

- Bu kat't kanaati beslememde bir 
çok sebepler var ki, bunlan size söyli
yeceğim .. Fakat bu cihetten emin o. 
labilirsiniz, aldığım malfimat hakkikate 
taınamiyle uygundur. 

D'Assas, kendi kendine söylüyormuı 
gibi devam etti : 

- Demek biltün bu cehennemi ent
rikanın hedefi madam d'Etyolu ... Kra
lın, metresi olmaktan men ve 
onun yerini başkasının alınoomı temin 
etmekti f.. 

- Evet, yeg!ne hedef bu7du 1 Ve e
ğer sizi alakaaar cı~Hycna, şunu da 
söyliyeyim ki, madam d'Etyolu fatihlaf 
eden kadın bu vazifesinde tamamiyle 
muv<•~fak olmuştur. öyle ki, yarın ve 
ya öbür gün, sarayda resmen ilan edile
cektir .. 

- Fakat ~n halde ben., 
Bemi onun sözünü keserek, çabucak: 
- Ne demek istediğinizi anlıyorum, 

dedi, bu adamların, madtun cl'Etyol ta. 
rafından korktuğunuz bu işe mani ol
mak suretiyle, size hizmette bulunduk
larını keneli kendinize söylüyorsunuz:, 
değil mi?. 

D' Assas kızararak cevap verdi: 
- Doğru 1 Onlar, istemeden bana iyi

likte bulundulr.ır ve bu iyilik bana yap
mak istedikleri fenalığın bir kısmını af
fettiriyor .• 

- Zavallı şövalyem .. Ne kadar genç· 
sinız ! .. Bu adamların bir tek korkuları 
var: D'Assas... Sizin haksız: olar~ 

hapsdildiğinizi isbat etmek ihtimali ı .. 
- Ben bunu ne diye isbat etmeğe ça· 

lış3yrm?. Krala tekrar ümit vermek ... 
Onu tekrar sevdiğim kadının izleri Ü· 

zerine atınrık için mi?. 
- Hayır, §Övalye, bunun için değil .. 

Fakat bir mUddet sonra nakledilece
finiz Bastiy hapisanesinden ... Ve bel· 
ki de cell!ttan kurtulmak için .• 

D'Assas ürperdi, fakat buna re;ığmen 
ldeta neş'eli bir t<ıvırla cevap verdi: 

- Canım 1 Bastiylo celladın ne e
hemmiyeti var 1.. Ehemmiyetli olan 
§ey .. , 

- Kralın Jana malik olmamDSidır. 

öyle mi? Fakat ey aaf gen;, i:iaha az 
tehlikeli .elan sizi bir zindana atarlar 
ve ya kellenizi cellada teslim ederler
se, sizden tehlikeli olan ona, bilhassa 
siz ortada yokken, ne yapabileceklerini 
hiç düşündünüz mU?. 

D' Assas, bu defa bUtün vilcudiyle ür
pererek: 

- Doğru, dedi, bunu dil§UnmeıniJ • 
timi. . 

- Görüyorsunuz: ki kendinizi tilidct
le müdafaa etmeniz lazım .• Çünkil ken
dinizi müdafaa etmekle, onu kurtarmış 
oluyorsunuz:,, Ve hatta krala, kaybet
tiği ümitleri tekrar verseniz bile .. Zan. 
nederim, bilfilıare, kendi haklarının 

müdafa edebilirsiniz:. 
- Hakkınız var .. Fakat nasıl? Ev

vela buradan çıkmak 13.z:mı 1 • 
- Bunu düşünür, çaresini buluruz; 

esas olan sizin müsellah bulunmanız:, 

düşmanlarınızı iyi tanrmanızdır.. Ne
reye gittiklerini, ne istediklerini bili -
ynrsunuz:, ne yapabilirler ve bunlar kim 
lerdir? Şimdi tıize bunlan 8Öyliyec:e. 
ğim .. 

D'Assas çabucak sordu: 
- Demek bunları da biliyoI'8unuz:, 

öyle mi 
- Tabii değil mi? • 
- Kimdir bunlar? 
- Bu korkunç entrikayı çeviren 

düşmanlar, daha doğrusu düşman -
<ı:Unkü entrikanın başında bulunan bir 
kadındır. size ve madam d'Etyola bu 
darbeleri indiren düşman, bugün kralın 
metresi ve yann bütiln saray halkı ö
nünde resmen gözde ilftn edilecek <:lan 
kontes dil Barridir .. Bu iJte de kendisi
ne, asil zevci kont dil .Barri yardım 
ediyor .. 
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- Erkek kafasındaki 
ideal kadın 

'5Turbinli Generatör 
Bir kilovatlık 1 urbinli Jeneratör 

Fabrikaları mamulatından s. s. c. ı. 
Yüksek keyfiyette malzemeden 

imal olunmuştur. 

idareli ve ucuzdur 
Mufa'3!;al malUmat almak için: Telefon: 44262 müracaat ediniz. 

~ı- Birinci sını fOperatör _. 
Dr. CAFER TAYYAR 
Umumi cerrahi ve sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
PARIS TIP F AKULTESt S. 

ASiSTANI 
Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 

estetik "yüz., meme, kann buru~uk
luğu ve gençlik ameliyatı., 

(Nisaiye ve doğum mütehaSSISI)] 

Muayene sabahlan M e c c ~ n en 
8 den 10 a kadar U 

•-..._ADEMi i K Ti DA 1 Oğleden sonra ücretlidir. Tel 440861 
R ~-· Beyoğlu. Parmakkapı=eli han. ı. 

Dişlerini sabah, öğle 
ve akşam her 

yemekten sonra HORMOBiN 
Çok ucuz fiyatla 

satılık kUşk 
Kuzguncuk Nakkaş tepesinde yirmi 

RADYOLiN • rabletler ı t: e r r czanede arayınız. ı Pos ta k utus u 125S Hormobjn , -· 
1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

heşinci ilkokul karşrsmdaki 27 numara· 
lı nezareti fevkala.deyi havi çamlıklı ve 

hol yemiş ağaçlan bulunan köşk yazlık 
veya yazlı kı~lı olarak kiralıktır. Gör

mek istiyenler içindeki sahiplerine mü· 
racaat etsinler. 

1 .. . '. 

Ue fırçalıyan kadındır. 
Dişleri en fazla beyazlatan, 

mikroplara karşı en müessir, 
terkip itibarile en mükemmel 

diş macunu 

........................... ,. 
Dokt or 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 

1 

giderir. Ağrzdaki kokuyu, tatsızlığr ve dilinizdeki paslı
lığt defe;er. Mide ve barsaklan alıştırmaz:. tştiharuzı ve 
srhhatinizi düzeltir. 
Son derece teksif ddilmi~ bir tuz olmakla milşabih isim
lileri ve taklitleri israrla reddediniz. 

Kirahk köşk 
Bostancıda Adalara liarşı geniş 7 oda, 

telefonu, 2 dönüm bağı ile 3 dönüm 
muhtelif meyvası olan srrasında 2 00. 
lük kullanılabilen bir köşk kiralıktır. 

Taliplerin tel. 44688 de Bay Rifata. 
veya Bostancıda Kasaplar No. 27. ye 
müracaatları. 

-ifil" 

Dahiliye .Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
1stanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hususi kabinesnd~ l.ıastalarmı 
kabı.il der. Salı, cumartesi günleri 
aabah ''9,5 ~ 12,, saatleri hakiki 

DOK 'l' O R 

Kemal Uzsan 
Operatör • üroloğ l

....,Ekzema ve en muannit cil t yaralarından knrtulmak için ..... 

1 
Ü Dr. lrlau T ' - ' • 1 

• 0 Röntken Mi;itehassısı 

E K ZA M 1 N lii Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 

1 l
'fi ye kadar Belediye. Binbirdirek Nuri- ı 

fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. . 

Galat& - Karaköy - Abdullah ef. 
lokantası kar§ısmda Galiçi Han 

Hergün 15 den 20 ye kadar 
TcJdrm: q 1f!~!i 

ii conker sokak.ta Aslaner apartıman 
kullamnız. Binlerce hastayı kurtarmıştı r Eczanelerden isteyiniz. ff No. 8-10 

- ,,. ••• :c:.::==ı::.:a:::nr.: rmwwwı ! 
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katil gibi karanlık köşede •görmüştüm 1 tafsi!atiyle bana anlattr. Tabii ben onu, 
Ahi Bundan şüphe etmeliydim! Ve e. böyle alçakça bir işe yaNlımdan men • 
eğer burudan çıkarsam vay onlann hal- ettim ve derhal gelip. sizinle madam 
!erine! • 1 d'Etyola karşı dönen dolaplar hakkında 

_ Buradan çıkacaksınız, şövalye.. sizi haberdar etmeğe karar verdim .. Fa. 
tştc sizi her §eyden haberdar ettim. E. kat maatteessüf, bu ifşaat çok geç VU• 

ğer onları yolunuz üzerinde bulursanız, ku bulmuştu, Versayda nerede ikamet 
bila merhamet ezin .. Bilhassa o kadı- ettiğinizi bilmiyordum .. Ertesi gunu 
nı .. Çünkü bu kadın yaşadıkça, sizin sizin şatoda mahpus bulunduğunuzu 
için ve bilhas'la madam d'Etyol için ra- öğrendim .. Ve, hiç olmazsa, sizin mu-
hat yoktur .. Ah! Bu kadın! ... Bu sefil hakkak bir ölümden kurtulduğunuza 
kadın! .. Daha dün bir fahişe olan, aşk memnun oldum; ayni zamanda madam 
satan bu kadının, yarın hepimiz üzerin. d'Etyolun ve heyhat 1 küçük Süzonu -
de hüküm icra edeceğini düiündükçe 1. mun da tagayyüplerini haber aldım. 

- Ne diyorsunuz? Bu söyledikleri- - Nasıl?. Bu genç kız da mı k3}'bol. 
niz ne?. du?. 

- Sarayda ve saray haricinde bir - Heyhat 1 Evet .• Kontes, onun ken-
çok kimselerin bildikleri bir şeyi söylü- disine yardımdan imtina ettiğini gö-
yorum ... Kralın metresi olan kontes dil rünce, can sıkıcı bir şahidi oradan kal-
Barri, kontun zevcesi elmadan evvel dırmayı münasip gördü. Ve size itiraf 
• eğer olmuşsa - sadece Jülyet Beküydü edeyim ki bu korkunç kaldınm hare-
ve sefil evinde vücudunu satıyordu. İş. ketleri beni bir hayli endişeye düşürü. 

te benim söylediğim ve bir çok kimse- yor.. Çünkü Süzon, benim hakkımda, 
lerin biLdikleri şeyler.. ağzından bir tek kelime kaçırmışsa, 

- Bütün bu entrikaları çeviren bu ben de mahvoldum .• 
mahlfık mu? • D' Assas, mütehassis olmuş bir halde: 

- Evet, bugün madam d'Etyolu bir - Ve bütün bunlar benim için, dedi. 
yere kapatan, onun ve sizin hayatınrzı Fakat bu genç kız sizi seviycrsa, tabii-
tehdit eden ve yarın memleketin her dir ki, ihtiyatkar davranacak ve sizin 
şeyi üzerinde hükmedecek olan işte bu isminizi kat'iyyen telaffuz etmiyecek-
kadındır, şövalye.. tir . 

Bildiği hakikatleri sözde şairin ağ- - Ah! Şövalye, Süzonun ağzından 
z;ından da aynen duyan, buna rağmen bir tek kelime bile çıkmıyacağım bili-
şüpheleri tamamiyle izale olmıyan yorum. Fakat bazan tedbirsizlikler de 
d'Assas soıidu: eksik olmuyor, işte size bir misal. 

- Fakat siz bütün bunları nereden Berni bunları söyliyerek, cebinden 
biliyorsunuz?. ezilmiş, eski bir kağıt çıkı:ırarak şöval. 

- Gayet basit bir şekilde: Madam yeye uzattı ve: 
d'Etyola sadık olan bir hizmetçiyi sev- - Okuyun. 
diğimi size söylemiştim.. Dedi. Şövalye de bu kağıdı aldı ve 

- Süzon ! .. Evet hc:ıtırhycrum. yüksek sesle şu satırları okudu: 
- Evet, Suzon .. Dü Barrinin kansı ''Madam (d'Et ... ) un refakatinde 

Süzonun yardımına muhtaç olduğu için gayet iyiyim .. Fakat bizi meçhul bir 
onu parayla elde etmeğe çahştr .. Süzon l kadere doğru sürüklüyorlar .. Bize iyi 
gayet zeki bir kızdır, sahte kontesin bu murımele yapılmakla beraber, sıkı bir 
teklülerini kabul eder gibi görünerek nezaret altında bulunuyoruz.. Nerclde 
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ı olduğumuzu size ilk fırsatta bildirece-
ğim.. İmza: S ... ,, 

Berni : 
- Şimdi, dedi, mektubun üzerindeki 

yazıya bakın .. D'Assas mektubu çe
virdi ve okudu: 

"Versay şatosunda, polis müdürünün 
hususi katibi mösyö dö Berniy«i. bu 
mektubu kendisine götürene beş altın 
mükafat.,, 

Bütün yazılar kurşun kalemiyle ya
zılmıştı. 

. Berni kağııdı tekrar cebine koyarak 
devam etti: 

- Süzoncuğum, bu satırları her hal. 
de yolda, arab<:ının içinde yazmış - ya
zının titrek ve gayri muntazam olduğu
nu gördünüz . • S::-nra da bu kağıdı dı
şarıya atmıştır. Fakat bu kağıdın, pek 
ala muhafızl<mn eline de düşebileceğini 
düşü11::lükçe titriyorum .. Belki de ikin
ci mektubun bu kadar kolaylıkla elime 
geçmiyeccğini düşündükçe titriyorum. 
Nihayet, madam d'Etyolun sağ ve sa
lim olduğunu size niçin temin ettiğiml 
de anlıyorsunuz .. Bu mektubu aldığım 
ancak dört gün oluyor, 

- Ah! Dostum, size n<»ıl teşekkür 
edeceğimi bilmiyorum!. 

- Bunları yırtalım .. Bundan bilaha
re bahsederiz .. Çünkü ümit eldiyorum 
ki, burada fazla kalmıyacak bir şekilde 
hareket edeceksiniz .. Her halde m;ıdam 
d'Etyolu uzun müddet sahte kontes dü 
Barri gibi korkunç bir kadınla ona la. 
yık zevci elinde fazla bırakmağa niye
tiniz yoktur .. Düşünün ki sizi serbest 
görmekte benim de faytlam vM.. Siz 
madam d'Etyclu bulmakla, ayni zaman
da sevgili Süzonu mu da bulmuş olacak
sınız .. 

- Merak etmeyin, elbet burıda u. 
zun müddet kalacak değilim .. Kont dü 
Barrinin zevcesine gelince, onlarla gö· 
rülecek müthiş bir hesabımız var ve sizi 
temin ederim ki, bu hesap görülecek-
tir. . 

Iki genç erkek uzun müddet tlaha ko
nuştular, şövalye bir çok tafsilat ve 
malUmat istedi, Berni de bunların hep. 
sine cevaplar vererek, adi projelerini 
bir defa daha tahakkuk ettirebildi ve 
kontesin yegane suçlu olduğu husu
sunda onu iknaıa çalışarak, bu kadına 

ka•şı onda müthiş bir kin uyandırmağa 
gayret etti. 

Maamafih, -dışarıya çıkacağı sır~a, 
şövalye son bir şüphenin tesiri altında, 
gayri ihtiyari - gözlerini ona dikerek • 
sordu: 

- Süzon, size mösyö Jak adında bi
risinden bahsetmedi mi?. 

Dö Berni hiç bozmadı. Düşünüp ha. 
fızasmı, yokluyormuş gibi bir tavır ta
kındı ve sonra gayet tabii bir sesle ce• 
vap verdi: • 

- Mösyö Jak admda birisi mi? Ha
yır! .. Kimmiş bu adam?. 

D'Ass<oS: 
- Ehemmiyetli bir şey değil, dedi, 

laf olsun diye sordum. 
Bu sözler üzerine iki delikanlı son 

bir vedadan sonra ayrıldılar. 

Berni, baron dö Marsenin refakatin· 
de dışarıya çıkarken, ldudaklarında, 

güç ve nazik bir vazifeyi bir defa daha 
muvaffakıyetle başarmış olmaktan mil
tevellit bir memnuniyet tebessümü var• 
dr. 1 .. l'• 1\ 

Berni gittikten sonra, şövalye, Mar· 
seye şöyle dedi: 

- Baron, yapmak istediğim bir tec
rübe için bana bir kaç ehemmiyetsiz şe}' 
tecforik edebilir misiniz?. 

- Şu sizin meşhur ihtira için ıni?· 
Maalmemnuniye .. Neye ihtiyacrnız var? 

- Takriben iki metre uzunluğunda 
dört sağlam sopa, dört metre uzunlu • 
~unda iki sağlam iple, üç metre uzurt• 
luğunda, ve ayni kalınlıkta iki ip drlha: 
Bu kadar .. Ha 1 Evet 1 Bir de, yandal<ı 
odaların birisinde bulunan yatak çar· 
şaflannd<ın birisini almama müsaade e· 
derseniz cidden memnun oluruD14 


