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Suriye hapishanelerlndeki bUtUo azılı ka

t iller serbest bıra k ıldı. Bunlardan kurulan 
çeteleri bir nahiye müdürü idare ediyor 

Lö Tan'ın mühim makalesi 
Antakya 23 - Vaziyet çok karışıktır. 

Mevcut yolsuzlukların düzeltilmesi için 
çalışılırken yeni yeni yolsuzluklar türe
mektedir. l\Iaamafih Hatayda alakadar 

mahafil ne~iceden nikbin görünüyorlar,. 
Şimdilik vaziyet müphemdir. 

Çeteci ·mi, nahiye mlldürii mii? 
Tescil işlerinde yolsuzluklar ve tethiş 

gün geçtikçe şidetleniyor. Reyhanirenin 
K.astal köyündeki büro~·a gelen Türk lis. 

tesine yazılan beş kişinin evini Suriye 
jandarmaları basmış ve yağma etmişler. 

dir. Usbeciler de eski faaliyetlerine de.. 
~am etmekte ve bir Arabın iki üç defa 
tescilini yaptırmaktadırlar. Suriye ve 

W'" Devamı 12 incide 

Zenci boksör 
Alman boksörü 

1,5 dakika içinde 

etti Nakavt 
Coe Lu izi yeneceğinden emin görünen 
Şmelhıg ne olduğunu anlamağa vakit 

bulamadan yere seriliverdi ... ~ 

Coe Luiz 

Coe Luiz ile l\laks Şmeling arasında 
ki maç dün yapılmış ve zenci boksörün 
galibiyetile neticelenmiştir. Bu hususta. 
ki tafsilat spor sayfamızdadır. En son 
dakikada gelen telgraflara göre ancak 
bir ravnt devam eden maç esnasında Şme 
ling hasmına bir tek yumruk vurabil. 
rniş, buna mukabil Coc Luizdcn yirmi 
:Yumruk yemiştir. Maçtan sonra Şmeling 
böbrekleri üzerine yediği bir yumrukla 

• 

Maks Şmeling 

hareketsiz kaldığını söylemi~tir. 

Berlinden gelen haberler Alman bok
sörün mağlubiyetinin bütün Almanyada 
büyük bir hayal inkisarı ,·e teessür uyan
dırdığını bildirmektedir. 

Almanlar zaferden pek emin görünü. 
yorlardr. Bcrlin polis müdürlü.~ü dün ge. 
ce umumi yerlerin mutat saatten sonra 
da açık kalmalanna, halkın maçı radyo 
He takip edebilmesi için izin vermişti. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

...................................................... , ............... 
Erkek eroin fabrikası, 
kadın randevu evi 
işletiyormuş ! 

Evvela fabrika basıldı, sonra 
ev meydana çıkarıldı 

10 eroınci 
lJakalandı 
Beş kadın 
muayeneye 
sevk edildi 

İnhisarlar istihbarat memurları dün 
akşam Kuruçeşmede bir eroin fabri
kası meydana çıkarmışlardır. 

On beş ıcncd ir eroincilik yaptığını söyliycn 1brahim Hakkı, eroin imaline 
mahsus f\letlerle beraber .• 

2972 numarah otomobil cinayeti ....................................................... _J ____ _ 

Kuruçeşmede Kireçhane sokağında 

14 numaralı köşkten şüphelenen me. 
murlar iki üç gündenberi ev civarında 
tarassuda başl"mışlar ve gelen giden -
leri tesbit etmişlerdir. Nihayet dün ak
şam İnhisarlar İstihbarat memurların
dan E krem Kaplan, Talat Avcı ile polis 

kaçakçılık bürosurrdı.'ın Niyazi ve Nezi- Hadise geni bir saf hada : 
hi evin etrafını sarmışlardir. Saat altı 

sularında birdenbire evin !>ahçe kapısı , 'Ka tı· ı A ıı· Rı· za D 1 n 
açılmış ve eski kaçakçılardan İbrahim , 
hz,kkı elinde bir kazma ile etrafına ba. 

_km-dr-kta-ns-on_r~-ek_r~_:;;_~ı_ıg;_·r:_!~;-~· "Kayıkta temizliyeceğim,, 
Son dakika 

1a"ij1Jare 
kazası 

Paris, 23 - Bir askeri tayyare dün 
gece Tur şehri civarında düşerek par
çalanmıştır. lçindc bulunan hava ne
zareti erkanıharbiyesinden beş zabit, 
bir zabit vekili, bir telsiz memuru, 
bir makinist zabit \'ekili ölmii!)lerdir. 

Trenden atlıyarak 
kaçan mevkufJar 
Btikreş, 23 - Mevkuf Demir mu

hafız şeflerinden prens Aleksandr 
Kantaküzcn ile Kristesku, kendilerini 
But.sor a götiiren trenden Krüisina kö
yü civarında atlıyarak kaçmışlardır. 

Araştırmalar neticesiz ka.lrnr~~ır. 
Demir muhafız şeflerinden otuzu· 

nun muhakemesine Cumartesi günü 
divanı harpte başlanacaktır. 

dediği Yan ola mı idi 
Ali R~za, Cerrahpaşada teda
vide iken hastabakıcı lsmaile 

neler söy;edi ? 
2972 numaralı otomobil cinayeti yeni 

bir safhaya girmekte ve katil Ali Hıza-
nın malfun cinayetlerini işlemezden önce . 
karısı Yanolayı da öldürdüğü yolunda. f 
ki iddiamızı tevsik edecek mahiyette ba.. 
zı sözler söylediği tahakkuk etmi~ bu. 
lunmaktadır. 

Hadiseden emniyet te5kilatı da haber
dar olmuş ve alakadar şahc:ı dinle.. 
dikten sonra Yanolanın söylendiği şekil. 
de öldürülmüş olması ihtimali üzerinde 
esaslı surette durmu~tur. 
Ali Riza has t amı idi ? 
Katil Ali Rıza, Jpsalada cinayetini iş. 

ledikten \·e kendisi de ölü olarak ele ge. 
çirildikten sonra ü1.erinde çıkan şeyler a

OS'9 Devamı 4 iinciide HMta t..km lsmail 
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Atatürkün Romanya 
Kralile Mülakahnın 

v • ingiliz Kral 
uyandırdıgı akısler ailesi matemde Meclisle Hariciye 

l11gll iz Aja nsı sulhü muhafaza için yeni bir 
bJok kurulduğundan bahsediyor 

19": Yazısı 2 incide 

Kraliçenin annesi 
vefat etti 

(Ya...""'f.Sı 3 üncüde) 
Vekilimizin izah afi --= Ya.:ısı 12 incide 
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Hatay 

Kampiııçi 

Sen }üst 
Yazan : Nizamettin Nnzif 

Fransa Bahriye Nazırı avukat Kam. 
pinçi, Umumi Harp esnasında Fransız 
saflarında harbederek ölmüş yahudile
rin hatıralannı tesbit maksadiyle, Fran
sanrn D .. uomon mevkiindeki mezarlıkta 
açılan abide önünde söz aldı. Uzun bir 
nutuk söyledi. Şu satırlan bu nutkun 
metninden tercüme ve iktibas ediyo. 
rum: 

"- Blz ırklar arasında alaylı 
bir tasnif yapılmasına taraftar 
olanlardan değiliz:. l'liz, bir takım 
milletlerin ortadan kaldırılması 

ve bir takım milletlerin de esir
leştiril:neleri lilzım geldiğine 

intnanlardan değiliz:. Biz, insan 
adı verilen mahlOkun, derisi ne 
renkte olursa olsun, yilz:Unün 
ve kafasının şekli ne olursa olsun 
hür Y• şamak hakkına malik ol. 
duğunu kabul ederiz. Biz, oozı 

milletlerin lanetle damgalanma -
lanna ve bazı milletlerin iğrı:n-$ 
ve bayağı addedilmelerine taraf .. 
tar olamayız. Zir~ bi; hür ve 
hürmete §ayan bir insanlığın te· 
cssüsünU istiyoruz ... 

Fransa Bab .. iye Nazırı Avukat Kam. 
pinçi, Uç gUn evvel kendisini dinleyen
ler tar;ıfrndan çok alkı!ılanzın bu f.Ö:Je .. 
rinin, en yakın ve en ilzam edici tek· 
ziplerine Hatay köylerinde ve H'!tay 
kasabalarının sokaklarında her an tc. 
sadüf edebilir. En mühim mekanizma
Janndan birini idare ettiği hükflmet, 
şu arda, Garbi Asyada n<ızariyelerini 
beğenmediği rejimlerden çok daha ba
yağı bir ortaçağlıkla btı.zı milletleri 
Esirleştirmeğe aavaımaktadır, En ipti
drıi hürriyetlerini kull:ınmak istiyen 
bazı insanları da, kah ce:,ir ve şiddetle, 
k!h tUrlU tiırlü entrikalarla hedeflerine 
ulaşmaktan menetmek sevdasına tu. 
tutmuştur. 

Bu Fransanın, Şimali Afrika ve Uzak 
Ştırk mUstemlekclerindeki çehresini 

Metr Kııımpinçiye aynca işarete ihtiya~ 
görmüyoruz. 

• • * 
Acaba, büyük Fransız: ihtilalinin 

meşhur, çok kanlı ve soğukkanlı te!:i· 
hişçisi Sen Jüst, tarihteki mezanndan 
fırlayıp çıksa ve bugünkü Frans.1yı 

kendi inkılabının nazariyelerine göre 
törpUlemiye memur olsa, insanların 
en seve seve inanacakları sözleri, inan
mıytırak söyleyebilen hatiplere ve haki. 
kat haline gelebilmesi, kazanılabilmesi 
için en büyük fedrıkarlıklara katlana • 
cıkları davaları lnanmıyarak mUdllfaa 
eden avukatlara nasıl bir ceza tertip e
derdi?. 

S a n ı r ı m ki Metr Kampinçi, 
bir zamanlar, memleketinizde, lnsa>.'1i 
hedeflerin tahakkuku, hür ve adil bir 
demokrasinin teessUsU f çin ayaklannuş 
olan insan yığmlannın ıuur ve insiya
krnı, korkunç, fakat asil ve mert bir 
\'ervasıılıkla kötU saydığı yığınlara 
saldırtmı§ olan bu ''umuml selamet,, ha
kimi, mümtaz bir dehşetle karşınıza 

dikilirdi. Ve &Mırım ki bugünkü par
Himentonuzda, ve bugün içtimai, siyasi 
nümayi§, bayram ve panaynlanmzda 
.a. almak itiyadında olan hatiplerinl
zia hiç biri, - ama hiç biri - ondm bir 
beraet karın alamazdı. 

Nizameddin NAZiF 

ayy 
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rel 
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rı 

re karşı 
müdafaa 

lngilterenin bir sır halinde sakladığı usul 
krala manevralarda gösterildi 

İngiliz gemileri, bir hava hücumuna 
karşı kendilerini na~ıl müdafaa edecek
ler? 

Bir harp ihtimaline karşı miidafaa tccl
birlerini almakta faaliyet gösteren ln
giltere bunu da düşünmü~.tür ve bir~k 
lngiliz mühendisleri mütemadi yeni mü .. 
dafaa .. istemlerini hazırlamakla meşgul. 
dürter. 

Bu, devletin en mahim ırlanndan bi· 
ridir ve bunlar, geçen gün, İngiliz kralı. 
na ilk defa olarak gösterilmiştir. 

Kral Corç pnzartesi günü, İngiliz do
nanmac:ınm ana,·atan filosunu gezmiş ve 
yapılan mar.evrarı scyretrni~tir. Gemiler 
evvela hava hücumlarına. sonra deniı ve 

Pazar ıksız 
sa ış kanunu 
tAyıha EricilmrnlPr

den ge~erek meclise 
verildi 

Ankara, 23 (Huısuı!) - Pazarlık

sız satış mecburiyetine dair kannn !i· 
yihası encümen!crden geçerek Meclis 

ruznamesine alınmıştır. 
Layihanın aldığı ıs.en şekle göre bu 

k nun h\ikUmlerinin tatbik edilccefi 
yerlerde veya, bu kanuna tabi tutulan 
maddeler hakkında perakende ticarette 
paı:uhlçsıı satış mecburi olacaktır, Pe· 
rakendc sur~tc aatıı yzıpılan dUkk6.n 
ve a "\ ala la s ·r tıı,şe.rlerinde sa
tılan maddeler üz:erinc bunlann ıfiyat
larını ve ayrıca vı:ısıflarını gösteren bir 
etiket veya başka bir işaret konacak
tır. 

Paıarlıksız fiyat ve ayrncı vasıflar
dan da biri vey~ ikisini çösteren etiket 
veya işaret konması mecburiyetinin en 
evvel hangi maddeler hakkında ve ne 
suretle tatbik dileceği iktısat Vekale
tinin teklifi üzerine icra Vekilleri He
yetinin kararile tayın olunacaktır. 

Bir m..tın tesbit edilmiş olan fiyatın 
dan a!ağı veya yukarı fiyatla satılması 
yasak olacaktır. Satılan maddeler üze
rine fiyatl"rını ve ayrıca vasıflarını 
göstMen etiket koymak veyahut liste 
asmak mecburiyetine riayet etmiyeo -
ler 20 liraya kadar hafif para cezasile 
cezalandırılacaklardır. 

Etiket koyduğu ve liste astığı halde 
bunlarda yazılı miktardan aşağı veya 
yukarı fiyatla ·mal s4.1tanlardan beş lira
dan yirmi liraya ka:iar para cezası alı
nacak, bu fiillerin tekerrürü h~lindc 

paraı cezasiJe dükkan, mağaza, ticaret
hanenin bir haftaya kadar kapatılması
na da karar verilecektir. Ve cezaya çarp 
tmlrınların isimleri dükkan, mağaza ve 
ticarethanelerinin halk tarafından ko
laylıkla görülebilecek bir yerine aaıla
cak yafta ile veya varsa mtıhalli bir ga· 
zete ile ilin olunacaktır. 

Cezalara o yerin idare heyetleri ta
rafından kari>r verilecektir. Para ceıa
lanna dair hükümler kati olacak, hiç
bir mercie itiraz olunamayacaktır. Dük 
kan, mağaza ve ticarethanenin kapatıl
masına dair olan kararlara hükmün teb 
liğinden itibaren üç giin zarfında itiraz 
cfüepileeektir. Alınacak pZ\l'a cezaları 

mahalli belediyelere alt olacaktır. 

Yakalanan 18 
Alman casus 
Nevyork, 22 (A.A.) - Nevyork 

Post gazetesinin bildirdiğine göre, liari 
ciyc Nazın Hull. AlmanyD lehine faa
liyette bulunan 1.8 easu11un tutulması 

dolayrsiyJe Alman hUkO.meti nezdinde 
şiddetli diplomatik te§ebbüslcrde bulun 
mıyacağını beyan etmigtlr. 

Dlter tıraftın öfrenil:!iğine göre, 
pek yakında diğer bazı şahıslar daha 
casuslukla itham olunacaktır. 

denizaltı taarruzlarına karşı müdafaa ter 
tibatlarmı kullanmı~ardır. fl.lanevrada 
telsizle idare edilen makineler, yeni sis. 

tem toplar vazife almışlardır. Bunlar a
rasında dakikada 500 mermi atan 4 ve 
4,7 pusluk toplar ateş etml§tir. 

iki memleket 
arasında mekik 

dokuyan kız 
Fransa ve ingiltere topraklarına 

kabul edilmek islenm1yor 
Avusturyalı bir Yahudi olan l\Iaria 

Sterk isminde bir kız, iki hükfunet ara
sında gidip çelmekte ve hiçbıri tarafın
dan kabul edilmemektedir. 

Maria Sterki memleketlerine sokmak 
istemiyen iki hükQmet Fransa ile İngil
teredir. lngilterede Portsmat polisi km. 
bazı hareketlerinden dolayı şüpheli gör· 
mü~. tevkif edernk tahkikata giri~miştir. 
Mariarıin bir t01ebi devlet hesabına 

casusluk ettiği, delıllerl.e isbat edilememiş 
yalnız, memleketten çıkanlmasma karar 
vrilmiştir. 

İngiltereden bir vapura konularak 
Fransaya gönderilen öu Avusturyalı Ya
hudi kızını Fransa sahillerinden de içeri 
almamışlardır. Fransız polisi de !\laria 
Sterki şüpheli görmü~ \'C te~rar Jngilte. 
reye iade etmiııtir. 
İngiltereye gcrisln geriye gelen ve ca

sus olınaSl ihtimali kuvvetlenen genç kız, 
Niyuhaven lıapishar.esine kapatılmıştır. 
Fakat Maria Sterk kendi inin suçsuz ol
duğunu, memleketine götürülmesini iste
miştir. 

Bunun üzerine, Avusturyaya gitmesi 
için. Fransaya gönderilmesine karar ve-

- . 
Frmsa m İngiitcr.e 

0

ttırofmdaıı ı,:abııZ 
edilmiyeıı kız .• 

rilmiştir. :\laria Sterk şimdi cene bir va· 
pura bindirilmi \'C Fran~aya gönderil. 
miştir. Franı:amn bu Avu tutyalı Yahu
di kızını memleketten içeri alıp almadığı 
henüz belli değildir. --------------------------~----

Afatürkle Romanya 
Krahnın mülakah 

Almanyanrn Avusturyayı ilhak edip 
Tuna kıyılarında belirmesi akebinde, 
Tuna havz:asının, muhtemel bir Alman 
istilbın@ kıtrtı müdafaası İngiliz dev
let adamlarını çok düşündürmüştü. 

Hitlerin Viyanaya girmesinden bir kaç 
gün sonra Alman diplomatlarının, Sof
ya, Prağ ve Peşte üzerindeki devamlı 

teşebbüsleri ve tazyikleri Almanyanm 
ilk ağızda Tun;) havıasını müstemle -
keleştirmek arzusuna kapıldığı iddiala
nna meydan veriyordu. 

Çekoslovakya bu vaziyete karşı si
lAhla cephe aldı. O ana kadar, Ş rırk 

komıusundan çekindiği için garp kcm
ıusiyle iyi geçinen Lehistan da yeni be
liren tehlikeye karşı çareler aramağa 

ba!ladı. Bunun ilk eseri olaırak Leh -
Rumen dostluğu kuvvetlendi. Şimdi bu 

dostluğun bir Bükre1. Varşova mihve
ri halini aldığından bahsediliyor. 1n -
gilterenin bu mihvere, Sovyetlerlc 
Fransızların Çekoslovaklara gösterdik
leri müzaherete benzer bir siyasi tevec
cüh göstermekte olduğu rivayet edili
yor. Son gelen İngiliz: gazetelerinde bu 
rivayetleri kuvvetlendiren yr•zılara 

rastla:lık. 

Tatareskonun Londra ıiyl!reti 
Eski Rumen başvekili Tatarcskunun 

Londraya gittiği bildirilmitti. "Dcyli 
Herald,. ~aıctesinin bir muhabiri bu 
ziyaret hakkında ıunları bildiriyor: 

Eski Romanya fü'}vekili ve kral Ka
rolun yakın arkadaşı olan 'I'atareşku • 
nun ''esrarengiz,. denilen Londra zi
yaretinin asıl hedefi tngiltereden Ro
manyaya Kredi temin etmek ve iki 
memleket arasındr•ki ticaret münase
betlerini arttırmaktır. 

1 

Tatareskunun Londraya, kraJla ka
rısı Prenses Helenayı barrıtırma~ isin 
geldiği hakkındaki haberler ZıSılsızdır. 

Prenses Londrada buluıımaktadır, fa -
kat buraya tamamiy)e şahst ııebeplerle 
gelmiştir ve Tataresku ile görüımeıine 
pekaz ihtimral verilmektedir. 

Tataresku Londrada perşembeye ka
dar kalacaktır. Bu müddet zarfında Ha
riciye Nazrrr Lord Halifaksla ve Ro .. 
bert Van Sittartla görüşecektir. 

Bu görüşmeler esnaşında gerek si -
yasi, gerek ticari münasebet takviye e
dilecektir. Hiilen Londrada bulunan 
ingilterenin Bükre~ elçisi Sir Reçinald 
Hor da bu görUşmeler de bulunacak -
tır. 

Frans11. gazelesıne l{Öre 
Romanya krnlının 2iyareti hakkın

da BUkreşten Franıu:ca (Tan) gazete
sine verilen haberde §Öyle deniyor: 

Memleketlerinde ayni dahiU ve harici 
&iyaset takip eden iki devlet reisinin 
bu mülakatı ç.ok mühim karıılannuştır. 

Türkiye ile Romanyanın art'3ında dost
ltık mUnascbatr vardır ve ikisi .de Bal. 
kan Antatına dahil bulunuyorlar. Bir 

~ok meaeleler de, bilhassa Ispanya ve 
Milletler Cemiyeti, itlerindc, ayni si
yt•:>eti tutmuşlardır. Her iki memleket, 
Almanya tarafınJdan ııkı talernere nıa.. 
ruz kaldıktan 'onra bUtUn to.giltere ile 
daha sıkı bir iktısadi işbirliği tesis et
mek istiyorlar. 

A•alllrk • Kral Koroı miitftkah 
Romanya kralıtıın ziyareti hakkında 

lngilizce 11Dey)j Herald,, gazetesi de 
şu haberi ~riyoP: 

Kamil Atatlirklc Romanya kralı ara
•ında Boğazisinde, Atatürkün yatında 

23 HAZiRAN - 1938 

CUMHURiYET 

Fransa ve Hatay davamız 
y u.vus NADi ya:ıyor: 

"Yaptığımız sadece bir muknddemc ve 
ihtardır. Yııni tecrübe icin ele alın:ın yol. 
in hıılledJleruiyecc§J anlaşılan Hatay işi 
artık bıışkn yollarla hnlledilccek demek o 
lur. Bugün değilse yarın, yarın değilse ö
bfir gOn, fakat h

0

erhıılde bir sün \'e haklı 
Türk dıwasının hiltün icaplarını yerine 
getirmek şartile. Bu mantıki silsile gösle
rir ki Türkiye son \'erdiği notadan dolayı 
kendisini tatmin edici yeni Ynziyctlerle 
l<nrşıhışınazsa )·nlnız Ccmiyellc :ıllikasını 
kesmekle kıılınıyarnk Prnnsa ile dostluk 
münaschctlcrinl geri nlmağa kado:- ileri 
gidecektir. Eğer vaılycllcr öyle icap etti. 
rir e lahakkuklıırı bu suretle tevali edip 
sic:kıeek olan Türk tcşelıbüsO neticelerinin 
yalnız nazari bir rnnhly ite mi kalacağını, 
yok en ciddi mnell şekiller mi göstercce. 
~ini Havasın (Franı-ız ajansı) düşünce.si. 

ne terkederiz. Hnyol içinde bocalayıp kal 
maması için bu yolun Suriye Qzerfndekl 
tramız mandasını mcvıuubah~ eltlrmelte 
kadar ilerlemesi işten olmıyaca~ını bütün 
ciddlyellmizle bugünden gözönüne koya 
rız .. ,, 

.. Hntn~·da lstrdij;imlz acık hıık Frnnsııcn 
)·erine getirilmemekte ısrnr oJuncluğu l:ıkdir 
ıle Frnnsıının 1111 fen::ı nlyl'li şimdiye kn
clar olduğu clbl yalnız oyunl:ı:-'ln de(;il, kuv 
Yelle temin clmcsl llızımgelccekllr. Ylr 
mincl asırda herh:ttH!İ bir kuvvetin her. 
hnngl hlr hnkkı iptalden knt'iyyen '\'e ebe. 
dfy~•en Jiciz buhınd\ıltunıı en derin lcnnaat
leriınizle innnıyoruz. Nilı:ıyet lıiılm cllınlz 

(le Qrmut ta~hımıyor.,, 

TAN -
Hayatı ucuzlatma 

tedbirJeri 
M ZEKER/)'A Strlt.I, eğlence yerlerin. 

• de flyallarırı tndirllmtsirıl temin 
maksatfllo Dahili11e ııo llaliue vel•llle:-i11in 
yaptıkları teıeolıılslcn bahsederek diyor 
ki: 

"Bu kararın chcmıniyell şur:ıdadır: Eli
lence yerlerinin herkese kapılarını aç. 
ması içllmnt hııral)mızıia büyük bir del!L 
şıkll~e sebe1i olncııktır. P:ılıah olduğiı~için 
eğlence yerlerine gldl'miycn, lclp dilene. 
n\i)•en halk bu dem hııyntına biraz kan
mak, gi1?mek ve e~lenmck fmkftıunı bula 
c:ıktır. 

Etlenmek tnsanl:ırın en hüyfik 
ihtiynçlnrından biridir. Norm:ıl <'[.! 
lence şekilleri bulnmı)•anlar bu ihtiyn('ln 
rını anormnl )'Ollnrda temine mecbur o. 
lıırJnr. Dunu da )0:ıpamıyanhr ~ur:ıtı asık, 
hiizünlü vr. neşesiz olurl:ır. Bunun !cin 
clilnyanın hor lıır:ıfında halkı rglencllrccrk 
\'Qsı!nltır ic:ıt <:ctilir ve hıı!Hi bunl:ırın mü
him hir kısmını belediyeler hcdı:ı,·n temin 
!!ılcrler. 

Diz nAır ''crsller, yiikı;ck fiyatlarl:ı Jı:ıL 
ka b(\lfın t.ltlenc:e )•erlrrlnl l\:ıpamış gibi 
idik. Ihı :rnlır.ble şimdi (fynllıırın ucuılıı
ması halkın umumi hııyntı nzerlnde mil. 
hlm hlr ıe~lr ~·ııpıırııktır.,. 

yaprlan mülikata Romanyada bUyUk 
ehemmiyet verilmektedir. 

Royter Ajansı, mütecavizlere kartı 
ve Şarki ve Orta A vrupl'da sulhU mu· 
haf aza için Şarkta bir blok kuruldu • 
ğunu söylüyor. 

Bir Varıova. Bilkrek mihveri kurul· 
duktan sonra Lehistan ve Romanya bu 
mihveri ıimalden cenuba uıatmDk isti·. 
yorlar. 

Aldığ1mıı 1' rediyi naell 
kullunacağız ? 
İngiltere ile aramtzd~ son defa yapı· 

lan kredi anlaşması yalnız A varn kamara 
sında tasdik edilmi~ olmakla berabet'. 
anla:ma hükümlerinin tatbikatı için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Bilhassa alınacak kredinin sureti sarf ın3 

ait olan bu tetkikler İngiliz maliye neı3 ... 
reti kredi dairesi müdürünün memleketi", 
mlze gelmesine kadar ikmal edilmiş ola· 
caktır. İngiliz kredi dairesi müdUriine 
anlaşma hükümlerinin tatbikatına ai~ 
bazı hususlar hakkında izahat verilec:d' 
ve bazı mıntakalar da gezdirilecektir· . 

Yeni an1a~>'I gerek Büyük Millet 
Meclişi gerekse lngiliı Lortlar krunarast 
ayni günde tasdik edecek ve bunu ıniitf_' 
kip İngiltereden, krediye dayanarak 5lA 
pariş ve mObayaata baslanacaktrr. 

Bu sipari§ler istenilen firmalara ,.e pa
ıarhk -suretile verilecektir. Fakat Ji.rllallA 
larımıztn inşası Ne bUrük tesisat yaptı" 
rılması hususunda firmalarla a>rrıca 8"' 
laşılacaktır, Bu husu ta ilk temaslar bBf" 
lamı:tk üıen~dir. Müteaddit İngiliz firJl'lda
lan, muhtelif i~ler üzerinde teklifler ~ 
bulunnıu~lardır. 
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:J(,at1ata daic --
Kusurların 
düzeltilmesi 

V E~l bir roman geldi. Henüz 
okumadığım için adını, mu

harririni, nerede basıldlğını söylemi
yeceğim. Hani ''Volkan,, gibi, "Tu· 
fan., . ''Kasırga,, gibi şiddet tedaileri 
uyandıran kelimeler vardır, adı onlar 
dan. Ben şiddetten, bilhassa edebiyat
ta lafzi şiddetten pek hoşlanmam ; 
fakat bu bir şey ifade etmez. Hele bir 
kere kitabı okuyalım, belki adının 

zannettirdiğinden büsbütün başka tür 
lü çıkar. 
Açtım ve bir kaç satırlık mukad

demesini okudum; onu da aynen tek· 
rar edecek değilim. Muharrir şöyle 

bir şeyler söylüyor: eserinin mükem
nıel olmadığını kendi de biliyormuş; 
hatalarını isterse düzeltebilirmiş, fa
kat gönlü razı olmamış, o kusuru 
yerleri de olduğu gibi bırakmış, çün· 
kü bizim mesela bir çayda, bir ırmak 
ta belki arıyabileceğimiz mükemmel
liği. pürüzsüzlüğü kükremiB bir Ok
yanustan, etrafı süpilrüp giden müt· 
hiş bir selden de beklemcğe hakkımız 
Yokmuş ....• 

Kitabı okuyacağım, okumak istiyo
rum ama, ne yalan söyliyeyim? bu 
sözler bende pek heves bırakmadı. 

Çünkü buram buram edebiyat koku
yor. Muharrir kusurlarını itiraf edi· 
Yor sanrrsınız ama öyle değil, onları 
hiç şüphesiz birer meziyet sayıyor Ye 
kitabında onların da bulunması ile if
tihar ediyor. Yazdığı, anlattığı şeyle
rin bUyük. etrafı yakan bir ihtiras 
ifade ettiğinden emin .... Olabilir, mu
hakkak yanılması icap etmez. Fakat 
bıraksın· da bunları başkaları söyle
sin. Geçen gün sanata en temiz, en 
asil muhabbetle bağlı bir muharri-

l'hnizle konuşuyordum; nasıl yazdığını 
anlatırken birden durup: •'Aff edersi· 
niz, kendimden bahsediyorum,, dedi. 
"Hayır, dedim, bu kendinizden bah
setmek değildir. Çünkü övünmüyor
sunµz, şikayet etmiyorsunuz, bir ba§
kasmı anlatır gibi söylüyorsunuz.,, 
Fakat admJ söylemek istemediğim 
romanın muharriri, doğru olmıyan su 
rette kendinden bahsediyor, övünil
Yor. massikler indinde: "Ben, nefre
te şayandır,, (Le moi est haissable) 
Su ben, kendisini bir el gibi görmeğe 
çalışan adamın ben'i değildir; kendi
lerini pek büyük gören, cihanın, ha
disatın merkezi sananların ben'idir 

Fa'rnt hepsini kabul ediyorum: o 
_romanı yazan adam gerçekten büyük 

hır ihtirası tasvir etmiştir, kitabında bir 
a..teş, bir alev vardır. Bütün bunlar >· 
Yi, iyi ama ne için şiddetle, ihtirasla 
kusursuzluk, mükemmellik bir arada 
gidemesin Hiç bir sanatkarın şu ve
Ya bu mülahazaları ileri sürerek, ken
disinin de gördüğü kusurları dü7.elt· 
lhemeğe hakkı yoktur. Kendi şahsı
lla karşı hakkı yoktur; eserini, elin
den geldiği kadar mükemmelliğe yak
laştırmak kendi kendine karşı borcu

dur. Sanat daima bir tenkit işidir: Sa. 
l'latkarm kendi kendini tenkit edip 
aklından her geçeni olduğu gibi bt· 

l'~kmaması, daima bütün'ün ahengi
llı düşünüp onu temin için bir çok fe
dakarlıklara razı olmas1 demektir. 

l{usursuz demek, işte bu ahengin tam 
0 larak bulunması demektir. Bazan sa· 
l'latkar o ahengi bozduğunu farket
llıez; şüphesiz bu kendisi için bir za-

aftır; fakat onları farketmesine rağ
~~~. bı:akan sanatkarın zaafı daha 

uyuktur: onun kendi kendine karşı 
~afı var demektir, yani kendini sana 
ıne feda edemiyor deme!ttir. 

.....___ Nurullah ATAÇ 

Yahudi 
tüccarlar 

/\iman tüccarlarına 
~osta paketi 

~Ön derem ı yecek ler 
Bcrlin, 22 (A.A.) - Posta idaresi 

~ahudi tüccarlarının Almanyaya gön. 
erecekleri ticari posta paketlerini bu 

l><ık~tıer Almanyada diğer yahudi 'tile· / 
~arlara gönderilmediği takdirde, bun- j 
an böyle artık kabul etmiyecektir. 

, .. , Bl f{ - .r\ı. "" ı ı• ~ ı ,,~ 
= ·~- -=--=--=-=-=--======-============::... 

Fatih Halloevi halk dershaneleri ve kurslar şubesinin dört ay<lınberi açtı

ı]ı biçlci d.ersleri çok istifadeli bir t;clcil de devam ctnıe1.·tcdir. llaftada bir giin 

kıymetli muallimleri lsm.ail Ergininı·erılifji dersleı ve Halk.evinin bastıra 

rak taıebelare her clerste dağıttığı biçkimodelleri sayesinde talebeler bu kısa 
Z'.ınıan zarfında her nevi elbiseleri biçipdikmektcdirlcr. 

!Jir a!f sonra imWıa117.arı yapılacak o lan talebelerin biçip 'diktikleri eibisele1·· 
deıı miit'ekloep bir sergi açııacağı ve gelecek seneden itibaren biçki, dikiş, na
hı§, §aplcacılık, çirckçilik, ev idaresi, yeme ve çocuk bah..,mı için de kurslar 
açılacağı öğreııilmi§tir. Bir sanat m.ekt ebi halinde derslerine devam eden Fa-. 
tih HaU:evinde biçki dershanesinde çalı şan taleb1erin grıtp bir fotoğrafını dcr
ccdiyoruz. 
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Çekmecede 
istasyonun yeri 
değlştlrllecek 

Devlet demiryolları dokuzuncu işlet. 
me müfettişliği Küçükçekmecede yeni 
bir istasyon inşası hususunda tetkikler 
yapmaktadrr. Evvelce Filoryanm gürül
tüden ve tren dumanlarından kurtarıl. 

ması için tren hattının kara tarafına 

doğru geri alınması tasavvur edilmiş, 

fakat bunun çok masraflı olacağı düşü. 
nillerek bu fikirden vazgeçilmişti. Şimdi 

ise fazla masraf yapılmadan Filoryanm 
bilhassa dumandan kurtulması için yeni 

yapılacak istasyonun ya şimdiki yerin
den daha ileride olması veyahut daha 

geriye alınması etrafında da tetkikler 
yapılmaktadır. Malum oldub'U üzere tren 
ler Çekmece istasyonunda fazla duruyor 
ve bu zaman zarf ıncla lokomotiflerden 
çıkan dumanlar Filoryanın havasını kir
letiyor, halbuki istasyonun geride veya 
ileride inşa~ile bu mahzur ortadan kaldı. 
nlmış olacaktır. Devlet demiryolları yeni 
istasyon binasının Filoryanın şimdiki 

haline uygun bir güzellikte yapmağa dik 
kat edecektir. 

Sulama prog-
• • 

ramı ıçın 
Ziraat banka.,ı nafla 

vekAletlne kredi 
verecek 

Ziraat bankası, yeni bir kanunla, yur
dun sulanması işinde kendine verilmekte 

olan vazifeleri yerine getirmek için ted
birler almaktadır. 

Yeni şekle göre, bu mali yıl başından 
itibaren sulama işleri Ziraat bankası ta. 
rafından açılacak kredi ile temin edile. 
cektir. Yılda en çok yedi milyon liraya 

1 

kadar yükselecek olan bu tahviller der-

hal çıkarılacaktır. Tahviller, muayyen • 
devrelerde itfa edilecektir. Bu tahviller 
yüzde 7,5 faiz kuponlannı ihtiva edecek. 

tir. Tahvillerin ıtrası ve kuponların te

diyesi maliye vekaletinin kefaletindedir. 

Ziraat bankası, sulama programının 

tatbikine memur bulunan Nafia vekaleti

ne beş yıllık programın tatbikatta icap 

ettirdiği masrafın yıllık tutarı kadar 

kredi açacaktır. Programın şimdiye ka. 

dar iki yıllık kısmı tatbik edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisinin sulama işlerine 
verdiği fevkalade tahsisat otuz bir mil-
yon liradır. Bunun mühim bir kısmı şim 

diye kadar yapılan inşaata sarfolunmu~
tur. 

•• gun Varır1''t 
Mesai usulü 

Resmi dairelerde bu 
tatbik edilmiyecek 

mevsim 
mi? 

Resmi dairelerin yaz aylanna mahsus olmak ve 15 hazirandan başlıyarak 15 
eylule kadar dcYam etmek üzere öğleden sonra saat 14 te tatil olunması hakkında 
Bas\>ekfilet müsteşarlığında bir heyet tara f mdan bir kararname hazırlandığı yazıl. 

mıştı. 
/ 

Yaı aylarının sıhhi faydalannı kazan ma.k bakımından bütün memurları sevin-
diren bu haber henüz tahakkuk etmiş değildir. 

J\nkaradan yapılan istimzaclara göre, filhakika Başvekalette böyle bir karar 
sureti ve esbabı mucibesi hazırlanmıştır., Fakat, bu karar Vekiller heyetine henüz 
se\·kedilmiş değildir. 

Diğer taraftan Başvekalet müsteşarlı ğmın hazırladığı bu kararnamenin yalnız 
Ankara memurları için olduğu, diğer vi layetler için mesai saati işinin valilerin sa. 
lahiyetinc terekdildiği söylenmektedir. 

Bu yaziyete göre bu usulün memleketi mizde bugünlerde tatbik edilemiyeceği an. 
laşılmaktadır. 

Adanayı feyezandan 
kurtaracak kanal'lar 
Sıçaklar dolayislle geceleri elektrik ışığı 

altında çalışılarak açılıyor 
Adana. 22 (A.A.). - Geçen sene etüd şaata geceleri elektrik tenviratı sayesin.. 

i~leri ıkmal edilen Adana sulama kanal. de devam edilmektedir. 
lan inşaatı 5 sonkanunda başlamıştı. Bu 
inşaata hararetle devam edilmektedir. 
Dilberler sekisinden başlıyarak Bağlar 

arasından geçip Zeytinli ista$yonu civa
rında bitecek olan kanallarda yapılmak. 
ta olan 4 büyük köprünün inaşah bit
mek üzeredir. 
Havaların sıcak gitmesi dolayısile in-

10 yaşında bir çocuk 
kayboldu 

Dün ağlaya ağlaya matbaamıza gelen 
Seniye isminde bir kadın, 10 yaşındaki 

çocuğu Kemalin dört gündenberi kaybol 
duğunu söyledi. 

Yemişte hamallık ederek hastaneden 
yeni çıkan annesine bakan Kemal, Un. 
kapanında keresteciler içinde 21 numa
ralı e\'inden dört gün eyvel çıkmış ye 
bir daha avdet etmemiştir. Kemal, ka. 
ra kaşlı, esmer bir çocuktur. Gözleri kes
tane ren~indedir. Üzerinde siyah çizgili 
beyaz bir gömlek Ye ayağında da çizgili 
lacivert bir pantalon vardır. 

Annesi çocuğunun ka~ırıldığından ve. 
ya bir kazaya uğradığından korkmakta
dır. Zabıtaya da malfunat verilmiştir. 

Polisin bu küçük yavrunun akibetini bir 
an en·el öğreneceğini umuyoruz. 

ii © li\) 'lt©> lfl) a m <ea 
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Dilberler sekisinde kurulacak olan bü
yük barajın inşaatı da yakında başlıya. 
caktır. Bu muazzam regülatör iki üç 
milyon liraya mal olacaktır. Yüregir ova
sını sulayacak büyük sulama kanalı in.. 
şaatına da önümüzdeki ay başlanacak. 
tır. Bu sene feyezanlan önlemek için 
yapılması kararlaştırılan büyük kanalla
rın inşaatı da başlryacaktır. Yapılacak 
bu inşaat 4 milyon liraya mal olacak ve 
3 senede bitecektir. 

Sandal 
gezintisinden 
dönmeyenler 

Bir genç k 12la 
dellkanhdan dörl 
alilodllr haber yok 
Bugün Emniyet Direktörlüğüne ya

pdc:ı:ı bir ihbarda pazar günü akşanu 

Kadıköyden sandalla denize açılan bir 
genç kızla bir genç erkekten bu sabaha 
kadar bir haber alınamadığı bildi
rilmiştir. İki gencin h ü v i y e t i 
malüm değilodir. E m n i y c t direk
törlüğü ikinci ş u b e memurları 

tahkikzıta başlamışlardt. Bu iki gencin 
sulara kapılıp bir kazaya kurban gitmi§ 
elmalarından korkulmaktadır. 

Ankara radyo 
istasyonu 

Teknik tesisat 
tamamen bitti 

Ankarada yapılan büyük radyo istas
yonlarının hazrrlrklan bitmek üzeredir. 
Bunlardan kısaı dalgalarlda ve 19,31 
metrede çalışacak olan istasyonun tek. 
nik tesisatı tamamen bitmiştir. Şimdi 

bu istasyonun neşriyat proğramları ha
zırlanmakt3dır. 

Kısa dalga istasyonu önümüzdeki a
yın 22 sinden itibaren faaliyete geçe· 
cektir. Ankara istasyonu büyük Avru
pa istasyonları gibi her gün 23 sa~ 

devamlı neşriyatta bul~nacaktır. 
Nafıa Vekaleti Ankara istasyonları

nın tetkik mükemmeliyetine ve neşir 

kabiliyetine uygun dolgun ve fayd<.ılı 
bir proğram tatbik edilmesi için çalış. 
makta!dır. 

Aynca Ankara radyosunda çalışmak 
üzere şehrimizde bulunan yerli ve ec
nebi bazı büyük ve maruf "ftistlerle 
mukaveleler de yapılmaktadır. 

Ankaranın orta dalgalı istasyonu da 
temmuz ayı içinde hazırlıklarını bitire-

cek, bu istasyon d() nihayet AğustG5 

ayında faaliyete geçmiş olacaktır. 
-0-

Yenikapıda 
mendirek 
yapılacak 

Deniz Ticaret Müdürlüğünün bu se
neki bütçesinde, limanlarımızın temiz -
lenmesi ve mendirekler yapılr.:lasr için 
t"11sisat bulunmaktadır. Bu meyanda 

Bostancı, Fenerbahçe ve Heybeli men
direkleriyle koylarda alman tertibattan 
sonra tstanbula yurd kıyılarından ge
len yelkenli ve motörlerin başlıca uğra. 

ğı olan Yenikapı sııhillerinin de temiz· 
lenmesi için tahsisat verilmiştir. Yeni 
kapı sahilini dolduran kayalıklar ve 
moloz temizlenecek ve koyun ağzına 

büyük bir mendirek yapılacaktır. Sa
hikleki kayal<:ırm bu işi temin edeceği 

hesap edilmiştir. Bu t:uretle İstanbul 

kıytlarında senenin ekseri günlerinde 
lod.~stan mutazarrır olan bu sc:ıhil par
çası emniyetli bir hale getirilecektir. 

İngiliz Kral 
ailesi matemde 

K raliçenlo annesi 
Vefat etti 

Londra, 23 (A.A.) - Kraliçe Eliza
betin annesi kontes dö Stratmor, bu sa
bah Lcndrada Portman Skuar'daki ika
metgahınd;:, bir kalp sektesinden vefat 
etmiştir. Kendisi, birkaç gündenberi bu 
hastalıktan muztarip bulunmaktaytl., 
kontes 76 yaşında idi. 

Kral ve kraliçe, kontesin son daki. 
kaların:la hazır bulunmuşlardır. Kral ve 
kraliçe, sc.ıat ikiyi biraz geçe Büking. 
ham sarayına dönmüşlerdir. 

Bu matemin kral ve kraliçenin Parise 
yapacakları ziyaret üzerinde ne gibi bir 
tesiri olacağı hakkında henüz resmt 

bir tebliğ ntşredilmemiştir, 
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Otobobil cinayeti 
tÇERDE: 
• Yetllköyde hava istasyonu önünde lay 

yarelerin kolaylıkla seyri için bir pist 
_yaptırılmuı takorrQr etmitlir. Pistin ya. 
pılmasına derhal batlanacaktır. 

• Arnavuıköy ile :KandiJli arasındaki 
Elektrik kablosunun lamiri icap ettllio. 
den kııblo pazartesi gününden itibaren 
çekilecek ve tamlr olunacaktır. 
· • İlkokul talebe ve mektep vaziyetini 
tetkik için bir komisyon kurulmuştur. Bi. 
rl Taksimde diğeri Langada olmak üzere 
iki mektep daha açılması diişünülmekte. 

'dlr. 
• Kadıköy tarafında açık kuyuların ka. 

pahlrnası için sahiplerine verilen mühlet 
bittiği hahlc kapatılmıyanların belediye 
tarafından ıloldurulma5ına başlanmıştır, 

• LMğım suyu ile sulanan bostanlar hak. 
kında sıkı tedbirler alınmıştır. Suları pis 
olan bostanlar derh:ıl kapatılacaktır. 

•Temmuzun onuncu günü Roma vapuru 
ile şehrimiz~ 700, ağustosun 2 inci günü 
'de l\larkopulo vapuru ile 500 seyyah gele. 
cektir. 

ru adnsında bir müddet istirahat eyliye. 
cektlr. 

• Beynelmilel it konferansı, mesaisini 
ikmal etmlttlr. Konferanıı, kömür maden. 
)erinde calıtma saatinin tenzili meselesi. 
nl 1939 senesi nıznameslne ithal etmde 
karar vennlttlr. 

• Mısır dahiliye nazırı Ltltfl Salt pafa, 
istifa etmiftir. Bu istifa, bi1' koalisyon ka. 
bine~i teşkil etmek maksadile Saadestler
le bir itilaf akdetmiş olduğu söylenen Malı 
mut paşa kabinesinde yapılacak tadilltın 
bJr mukaddemeı1idlr. 

• Alman ve İtalyan endüstri mümessil
leri arasındn dün Münihte müıakerelere 
başlanmıştır. 

• lran veliahdi, bu ağustos ayı içinde 
Mısırı ziyaret edecek, İskenderiyede kra. 
lın misafiri olacak ve hu vesile ile nişanlı. 
sı prenses Fevziye ile tanışacaktır. 

• Macarislanda resmi gazeteler tarafın. 
dan da•,.et edilml~ olan ve en mühim Al
man gazetelerini temsil etmekte bulunan 
9 gazeteci bir hafta kalmak üzere Budapeş 
teye gitmişlerdir. 

• Fransanın halihazırda bir istikraz ak-

_. Baştarah 1 incide 
rasında ilaçların ve reçetelerin bulundu
~ yazılmı~tı. 

Bundan Ali Rızanın hasta olduğu va. 
~ '.han anlaşılıyordu.Ali Rizanın hastalığı ü 

zerinde bunlar bulunmazdan önce de ge.. 
ne bizim yaptığımız tetkikat neticesinde 
anlaşlmiştır. Ali Rıza Tepeba~mdaki Ka
hire kıraathanesinde oturup da teşhis i
ı;ın çağrılan ve teşhis eden benzinci Ali, 
) ede: 

- İşte böyle tedavi ediliyoruz. Ciğe. 

ı imden hastayım, dediğini yazmıştık. 

Ali Rızanın hasta bulunması zabıtaya 
hastanelerde de tetkikatta bulunmak lü. 
zumunu göstermiştir. Once yapılan araş. 
tırmalar hiçbir netice vermemişse de bi
l{ıhare, Ali Rızanın, bir müddet evvel 
Cerrahpaşa hastanesinde yattığı ve teda
\ isini tamamlamadan çıktığı öğrenilmif. 
tir. 

Katil Ali Rızanın hastanede bulundu. 

• Ekmek nakil ve satışında kullanılan a. 
raba ve sanılıldarın, !~ine muzır hayvan_ 
lar girebilecek şekilde tahtalarının ve cin_ 
kolarının açılmış bulundullu 11örülmüş, 
bunların müsadere olunması için beledi_ 
yece emir verilmiştir. 

öi için hazırlıklar yapmakta olduğuna 1 

Ju bu şekilde tesbit edilin.:e om~ıı Cer
rahpaşa hastanesinde ne şekilde \'e hangi 
hastahktan muztarip olarak geldiği <ıra~
tmlmrşttr. 

• Belçikada kurulmuş olan beynelmilel 
~ikolata birliği ticaret odasına gönderdi~i 
bir mektupta Türk çikolatacılarının da bu 
·\e.5ekk!Ue dahil olması ve Türkiyede bir 
çfkola'a gün veya haflası ittihazını lek!H 

! ıetmiştir. 
~ ~ Ticaret odası idare merlisi dün top_ 
~anmı~, bilhassa menşe Şt'lıacJetnamest 
masrafının alıcıya aft olduğu csa!lı kabul 
·.,dilmiştir. 

"' Borsada bir kısım tüccarlarııı 
lfazı Sovyet lüccarlnrı ile nnfaşnrak, yap. 
tıklan muameleleri kaydet ti rnıed ikleri 
görülmüş ve hildise vcklUete bilctirilmfşll. 
N'ckalet vaziyeti tetkik etmektedir. 

"' Almanyada inşa edilen ve Bandırma 
hallma işliyecck olan "Sus,, vapurunun 
:Son tecrübeleri de yapılmış ve iyi netice. 
ler alınmıştır. Vapurun sürati 18.5 mildir. 

• Şehir planına göre, J\asımpaşadan 

Sütlüceye yeni ve geniş bir yol açılacaktır. 
• lstanbnl üniYersitesi ve Ankara fa. 

külteleri için Avusturyadan getirilecek ye. 
ni profesörlerle milzakereler devam etmek 
tedir. Tıp f::ıkültesi için alınacak prore. 
sörlerlc temas etmek üzere Sıhhiye vekll_ 
Jeti miisteşan A~ım yakında Viyanoya gf_ 
Cleceklir. 

• Kitapçılar dün bir topl:ıntı yaparak, 
cumhuriyetin on beşinci yılclönumü mü_ 
nasebetile yapacakları neşriyat üzerinde 
gi.iriişmüşlerdir. Müşterek bir eııer çıkarıl
masına ve Ankara sergisine iştirake k:ırar 
verilmiştir. 

• Li!elerde mezuniyet imtihanları dün 
bilmiştir. Olgunluk imtihanlarına yarın 

başlanacaktır. 

• Elektrik şirketinin devir ve tesellüm 
işi bitmek üzeredir Yeni kadro için veka. 
Jet tarafından hazırlanan talimatnamenin 
yakında gelmesi beklenmektedir. 

• Ankara • İstanbul hava sererleri tarL 
fesinde değışlklik yapılmıştır. Yeni tart. 
feye göre tayyreler hergün Yeşilköyden 
9,30 da, Ankaradan da 15,30 da hareket 
edecektir. Cumartesi 14,30 da her iki is. 
tasyondan birer tayyare kalkacaktır. 

• Deniz Gedikli erbaş okulunda imtihan 
far bitmiştir. l\fektebi ikmal edenler ya,. 
kında merasimle donanmaya sevkedilecek 
tir. 

• Üniversite tercüme dairesi tarafından 
dilimize çevrilecek kitaplar hakkında dün 
bir toplantı yapılmıştır. Gelecek ders yılı 
içinde otu7.dan fazla eserin tercOrne edile. 
ceği tahmin olunmaktadır. 

• Milli emlak satışlarında taksitlerin on 
beş sene daha temdidi hakkında bir lıiyi. 
ha hazırlanmıştır. 

• Yerli mallar sergisinde bu sene gaz 
maskeleri, elektrik sanayii, ki\ğıt T'e devlet 
'<lemiryolları paviyonu d:ı bulunacaktır. 
DJŞARDA: 

• Elenler kr:ılı ikinci Jorj, Hclli knıva
iörü ile Korfuya hareket etmi,tir. Kral Kor 

clair şayialar Fransız h:ırlciye nezareti 
tarafından k:ıtt surette tekzip edilmekte_ 
dir. 

Flllsllnde 

ÇetecHer 
bir köprü 

berhava ettiler 
Kudüs, 23 (A.A.) - Tedhişçiler, 

Filistin - Mısır demiryolu üzerinde 
bir köprüyü berhava. etmişler ve mü
nakalatı inkrtaa uğratmışlardır. 

MiUtü kayboldu 
Kudüs, 22 (A.A.) - Kudüs mUf

tUsUnUn izi, gene kaybolmuştur. Müf-

tü, geçen Ukteşrlnde lltlca etmiş ol

duğu Berut'tan sırra kadem bas
mıştır. Kendisinin Suriye erazlsl da

hlllnde ka.ln ISSIZ bir yere sığınmış 
olduğu rivayet edilmektedir. 

Müftilniln ortadan kaybolmasının 
sebebi, kendisinin srkrntı veren mev
cudiyetinden Suriyeyi kurtarmak i
çin Fra.nnz fevkalA.de komiseri ile 
Arap kralları araııım~a cereyan et
miş olan müzakereler olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Teth"ş httreketleri 

Kudüs, 22 (A.A.) - Tethiş hare
ketleri dün de devam etmiştir. TalU
kerlm garnizonuna karşı çeteler ta
arruzda bulundukları gibt Telavlv
de sınır arkasmd!I. bir bomba patla
mrş ve bir Yahudi yaralanmıştır. Di
ğer bir bomba da Kudüs sokakların
dan birinde patlamıştır. Çete reisle
rinden AJabed yakalanmıştır. 

Bir Alman gemlst 
yUzDoden çıkan 

hAdtseler 
Kovno, (Litvany~a) 23 (A.A.)

Bir Alman gemisinin Kleypedaya gel
mesi yüzünden bir takım hldiseler vu
kua gelmiştir. Bu geminin yolcuları 

Nazi marşları terennüm etmekte idiler. 

Ahali, polis komiserliğinin camlarını 
larmıı ve iki polis neferini yaralamış

tır. 

----.. HER AKŞA W ·-----
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Ali Rıza, bundan bir müddet evvel, 
Devlet demiryollannın bir tezkeresile 
hastaneye gelmiş ve dahiliye servisinde 

' yatarak tedavisine başlanmış ve burada 
kaldığı müddetçe en çok ayni serviste 
yatan öğretmen Salim adında birile, son
ra da ayni serviste hastabakıcı olarak ça. 
lı~an Isrnaille konuşmuştur. İsmail, dün 
polis müdüriyetine çağrılarak katil AH 
Rızanın nasıl bir adam olduğu, neler 
söylediği. en çok, ne gibi meselelerle rneş 
gul olduğu sorulmuştur. 

lsmail neler anlatıyor ? 
Bu sabah bir muharririmiz, Cerrahpa. 

şa hastanesine giderek hastabakıcı tsma
ili bulmuş ve konuşmuştur. 

İsmail dün de polis müdürlüğüne gi
derek katil Ali Rızanın kendisine anlaL 
tıklannı söylediğini, katille teması az 
bulunduğu için kafi derecede maltlmatı 
olmadığını maamafih, onun koğuşunda 
yatan öğretmen Salinı bulunabilirse ha. 
kikatin ortaya çıkacağı kanaatinde bu
lunduğunu söylemiştir. Bununla beraber· 
İsmail, polis müdüriyetinde söyledikleri
ni arkadaşımıza anlatmaktan çekinme. 
miştir. Onun "kafi derecede malumatım 
yok,, demiş bulunma5ma rağmen söyle.. 
dikleri katilin karanlık hayatının bir 
kısmını aydınlatabilecek ve hatta Yano
lanm Muhiddin ve şoför LOtfinin akibe· 
tine sürüklendiği şüphesini kuvvetlendi. 
recek bir mahiyettedir. 
Ali Riza hastaneye nasıl 
gelmiş ? 
İsmail muharririmize hMiseyi şöyle 

anlatmıştır: 
- 21 mayıs pazartesi günü, her zaman 

ki gibi hastanede i~lerimle meşguldüm. 
Beni birisinin aradığını habtr verdiler. 
Gidip baktım. Yakışıklı temiz giyinmiş 
bir adam. 

- Beni mi aradınız, dedim. 
- lsmail siz misiniz? diye sordu. 
- Evet, dedim. 
Bana tanıdıklardan birinin kartını ver 

di. Arkadaş bana Ali Rızayı tanıtıyor, 
hasta olduğunu ve muayene edilmesi için 
tavassut etmemi rica ediyordu. O gün A· 
li Rızaya elimden geleni yaphm. Onu 
götürdüm, muayene ettirdim. Kendisine 
bir reçete verdiler ve kullanmasını söy. 
Iediler. Gitti. 23 üncü çarş:ımba günü 
tekrar geldi. Sancısı vardı. Tekrar mu
ayene yaptırdık. Müşahede için hasta. 
nede yatması lüzumlu görüldüğü için 
yattı. Rontgeni yapıldı ve midesinde 
bir hastalığı olduğu neticesine vanldı ve 
onu önliyecek şekilde tedavisine başlan-
dı. 

Hastaneye geldiği sırada 60 lira kadar 
parası vardı. Bunu hastane kasasına bt
rakmıştL Ayın otuzuna kadar tedavisine 
bu şekilde devam edildi. O gün bana: 

- Ben artık burada kalmıyacağım, 

çıkacağım, dedi. 
Kendisine daha tedavisinin tamam ol. 

madığını, çıkmasrnm doğru olmIYacal!:ı
m söyledim. Dinletemedim. 

Giyindi ve çıktı. Çıkarken de hastane 
kasasına brraktığı parayı memurun o 
saatte bulunmadığı içın alamadı. Benden 
dört lira ödünç para aldı ve aynhp gitti. 

Bundan iki gün sonra, ben bahçede 
merdiven başında bulunduğum srrada 
hastanenin bahçesine kadar !!elen hir o. 
tomobilden o indi. Gözünde siyah bir 
'!Özlük elinde de baston vardı. Beni bas-

tonile yanına çağırdı. Gittim. 
Bana: 
- Paramı aldım, • dedi. Al senden 

aldığım parayı .. 
Bana borcunu bu şekilde ödedikten 

sonra bahçede oturup konuştuk. Anlat
tıklarından normal olmadığını anlıyor. 

dum. 
- Ne yapıyorsun? - diye sordum. 
- Ne yapacağım, dedi. Gezip eğle· 

niyorum. Beyoğlunda sarışın bir kız 

buldum. Onunla yaşayıp gidiyorum. 9 
.liraya bir pansiyon tuttum. Senin anla. 
yacağm alem yapıyorum. 
Takıldım: 
- Bari adresini ver de bu alemlerde 

biz de bulunalım. dedim. 
Güldü: 
- Adrese lüzum yok, birkaç gün sonra 

gelip seni alırım, dedi. 
- Hay hay, dedim. 
Sonra sordum: 
- Izinin bittiği zaman ne yapacak;;rn? 

Yazık olmaz mı kadına? 
- Adam sen de o da düşünülecek şey. 

mi? 
- Ne yaparsın? 
- Yapılacak şey basit.. Bir kurşun. 
- Demek adam öldürmek bu kadar 

kolay. 
- Ne olacak sanki... Oldürmediğim 

şeyrni ki.. 
- Sonunu düşünmüyor musun? 

- Neye düşuneyım? Gormediğim, bil 
mediğim bir yere gidecek değilim ya? 

- Nasıl öldüreceksin? 
- Bir sandal... Açılırsın denize ... Te 

mizlersin işim ... Yapacağımı yaptıkta 
sonra ölmesini de bilirim. 

Onun böyle konuşması yalnız midesin 
den değil aklından da hasta olduğun 

gösteriyordu. 

- Sen . dedim. Vakit geçirmeden, iyı 
ce muayene ol. Ha<;tasın sen. 

- Muayeneyi geç. Buradan çıktıtkta 
sonra bir Rum doktoruna da muayen 
oldum. O da akciğerimin üstünde bir i 
tihaptan bahsetti.. Vazgeç artık muay 
neden! 

İşte konuşmamız bu şekilde oldu. 
Oğretmen Salime de daha bazı şeyle 

den bahsettiğini kendisinden işitmişti 
O, Ali Rızanın hayatım daha iyi biliyo 
du. Öyle sanırım. Ona bir karısı old 
ğunu ve bir arkadaşının kamile kendi~ 
ni aldattıklarını, hastaneden çıkar çı 

maz hepsini de temizliyeceğini söyl 
dururmuş. 

Ha~tabakıcı lsmailin anlattıkları bur 
da bitiyordu. Görülüyor ki gazetemizi 
katilin muhakkak surette kansını da · 
dürmüş bulunacağı iddiası gün geçtik 
tahakkuka doğru gidiyor. Katil Ali 
zanm kayı~ta öldüreceğini söylediği 
rışm kadın Yanola olmasın? 

Otobüs davası 
iki taraf dün 

müdafaalarını yapt 
39 cels~dir devam eden dav 

son saf ha~arına geldi 
Asliye birinci cezada 39 celsedir 

devam. eden otobüs davası nihayet 
neticelenmek Uzere bulumnaktadD'. 
Dün de öğleden sonra saat ikide bu 
davanın görülmesine devam edilmiş
tir. 

Iş davacı vekilinin ve suçlu vekil
lerinin ml\dafaalarmı yapmalarma 
kaldığı için davacı vekili Sadi Rıza 
davasını teşrihe hazır olduğunu söy
ledikten sonra söze başlamııt ve bu 
pUriizlU davayı teşrih etmesi tam bir 
saat 40 dakika sürmUştür. 

Sadi Rıza dava nıevzuunu izah et· 
tikten sonra. müekkili aleyhinde de· 
vamlı neeriyatta bulunan Ahmet E
min Yalmanın kasten hücum ettiğini 
iddia etmiş, bunların delillerini izah 
etmiş, iddia makammm söylediği şe
kilde açık ihbar mahiyetinde olmayıp 
tenkit mahiyetini de haiz bulunmadı
ğını neşriyatın devamı kasdin vUcu
duna en bilyük bir delil olacağını !Öy• 

liyerek tecz.!~'e!erini istemiş, kendile
rinden almaca~t tazminatın mUekkil
ler taraf mdan Kızılaya. bırakılacağını 
söyliyerek müdafaasını bitirmiştir. 

Sıra Ahmet Eminin vekili Nazmi 
Nurinin müdafaasına gelmiştir. 

Nazmi Nuri sözlerine mfie1tkiliılin 

yazılarında kimseyi tahkir kasdi bu
lunmadığını, bunların sırasile ve ta
mamen takip edildiği takdirde bir ten 
kit mahiyetinden dışarı~ çıkmamış 

bulunduğunu ve bunların umumi men
faat gözetilerek sırf yolsuzlukların 

anlaşılmasından ibaret olduğunu söy· 
liyerek başlamı§tır. Nazmi Nuri bun
dan sonra gazetenin ve gazeteciliğin 
ne olduğunu anlatmıı ve demiştir ki: 

"- Gazete umumun müşterek di
lidir. Medeni hayatta o kadar kuvvet
li bir mevkii vardır ki devlet umumi 
tebligatını, millet şikayetlerini ga:r.ete 
sütunlarına aksettirerek umumi ali
kayı celbeder. Bu sebeple her mem
lekette gazete, umum! menfaatin da.
yandığı kuvvetlerden sayılmıştır. 

Bugün bir münevver yoktur ki ga
zMeden uzak durabilsin.,, 

Nazmi Nuri müteakiben neşriyat 

yapan Ahmet Eminin hüviyetini tts
bit etmi3 ve ga.z.etecilik hayatmda da
ima. umumi menfaati düşünerek ha-

reket eden Ahmet Eminin bu mese 
de 4de kendisini neşriyatta bulu 
ya. tahrik eden 8.milin umumi m.e 
at olduğunu ipret etmiştir. 

"Bu hareketi, kendisini ne ka 
yolunda bir mücadeleye girişti 

göstermekte de gecikmemietir. 
kU yu.dıkları tamamen tahakkuk 
miıttir.,, Otobils işinde pl!ka al 

yan vatandaşlar bulunduğnu ve o 
rm aylarca. uğraşarak elde edeme 
leri bir imtiyazr Sabur Saminin 

saat gibi kısa bir zamanda elde e 
bulunduğunu söylemiş, Sürpagop 
zarlığı işinde gene bu zatın, ne k 
disinin ve ne de kızının 45 para 
mediği halde 45 bin lira kıymet" 
bir toprak sahibi olduğunun tah 
kuk ettiğini işaret ederek demi 
ki: 

- Ticari ırkın, 
mesaliki mevcude erbabının aldı 
mesai ücretlerinin kıyas edilmiy 
kadar fahiş bir ücretin Sa.bur S 
tarafından alnıdığı ve böyle m 
bir meblağın mütevelli defterle 
kaydedilmesi atiyen aleyhlerine 
delil olacağı mUlahazaeile ücreti 
bedeli feragati şekline tahvil ve 
nunla da kana.at edilmiyerek her 
lü menfi ihtimalleri önlemek için 
sa. Sabur Sami kızı namına 

raptedilmiştir. 

Nazmi Nuri bundan sonra yap 
rı neşriyattan dolayı Ahmet 
Yalmana karşı tezvir hazırlandı 

bunda da. Recai Nüzhet Baban 
Avni Bayarm en milhim rolü ald 
nı müeklrlline karşı ağır bir ha 
yapıldığını aöylemiftir. 

Nazmi Nurinin bu izahatı bir 
ten fazla sürmüştü. &kimlerin 
nılduğunun farkına varan avuka 
tirahat ricasında bulundu. Söyl 
!erinin daha uzun olduğunu · 
varsa başka bir gün de devam e 
leceğini söyledi. 

Heyeti hakime istirahat için 
verdi. Devam etmek için tekrar 
na girildiği sırada Baban zadeni 
kilinin müdafaaiçin istimhal etti 
la.şıldığından ve görUlecek bir 
davalar bulunmasından dolayı N 
Nurinin de müdafaasına Cuma 
günü konan son celsede devam 
si kararlaştırlidı. ,,... 
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L&ee'den1~ 
ir~J11rk sa1tnı nııce~nıne 
an~ ~o"1m@'l'çDO [t;})Dır 

~®~O~a 
üniYersite kütüphanesinin kıymetine 

paha biçilmez albüm koleksiyonu içinde 
8688-29 numarada ka)1tlı bir albümün 
üzerinde "at canbazlan ile Osmanlı ti
yatrosu oyunctilarmm esnayı ICıbiyatta 
alınan resimleri,, yazıc::mı okuyunca duy 
duğum sevinci burada anlatamam Türk 
sahne,,inin tarihi ile meşgul olanların bi. 
le görmedikleri bu albümü Bahaecldin a
dında birisi tertip etmiştir. Ilk 39 resim 
at canbazlanna aittir. Bunları numara 
larile kaydediyorum: 

1-2: Talim görmüş atların hünerleri; 7 
Canbaz ailesinin grup halinde resmi; 
8.12: At üzerinde hüner göc;teren kadın. 
lar; 13-15: lp canbazı kadınlar; 16-17: 
At marifetleri; 33-34: Gülle ve insan 
kaldırma, 35.37: Piramit ve atletik grup 
lar; 38-39: Pal~·açolar, nihayet 40-44: 
üncQ resimlerdir ki Türk sahnesinin ~ 
nefis kıymetli vesikasıdır. Onlar da sıra 
sile: 

Balmumcunun son tablosu; Ha 
kiki Nedamet'in dordüncü tablosu; Si. 
mon ve Mari'nin dokuzuncu tablosu; 
P~eli kadının beşinci tablosu; lki öksüz 
krz'm yedinci tablosudur. 
Yarım asır evvelki "Osmanlı tiyatrosu 

oyunculan,,nın sanat kıymetleri, o za
manki Türk sahnesinde dekor. kostüm, 
teknik, bu beş resimden bütün canlılı 
ğı ile okunuyor. Bu beş resim, bu beş 
lnymetli vesika üzerinde neka ar yazık
tır ki daha fazla konuşmak imkanını bu
lamıyorum: Evvela Balmumcu, Hakiki 
Nedamet, Simon ve Mari. Peçeli kadın 
ve lki öksüz kızın mevzularını bilmiyo 
rum. Sonra. re imlerde gördüğüm Türk 
sahnesinin ilk artıstlerini tanımıyorum. 

Okuyucularım arasında tiyatroya me
raklı olanların bu albümü görmelerini 
tavsiye ederim. 

R. Ekrem KOÇU 

Askerll~e davet 
BiıJ1J k:ıl ınakııııılı~ındıın: 
333 do·umlu ve hu dolhımlulnrla mua

meleye tabi kısa hizmclli ve orta ehliyet. 
nnmelilerin l temmuz 938 gOniindc kıta 

da bulunmak üzere Yedek Subay okulun'.! 
se,.kedileceklcrin<lcn, 26 ve 28 h:ı7.iran 

938 gunlcnnde şuberlr lıulunrn:ıl rı ilıln o. 
Iunur. 
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En. fena hürriyet 
Her önüne gelenin muharrirliğe kalkışıp kitap 

neşretmesi memleket için zararlı bir iştir 
Yazan : Elii1saırii ~~Hetrll'U: 

Bakkaldan bir kalem, attardan bir 
defter alan, şaheser yaratabileceğini 
sanıyor, her glln küçüklU büyüklü bir 
çok kitab neşredfıdiği görülüyor. 

Muharrir yetişmediğinden şikayet 
eden arkadaşlar, kitabcı dükkanları -
nın vitrinlerini, haftada bir olsun, göz. 
den geçirseler, herhalde muharrir bol
luğundan da şikayete başlarlar. 

Muharrir ... 
Bu "en bUyük sanatkar" ın, güzel 

san'atlar Himalayasının zirvesi, Gav
rizangan olan bu büyük yaratıcının 
karşısında en ufak bir saygı gösteren 
kalmadı. 

Severek okunulan bir yazının kolay 
kolay yazılabildiği, bir hik~yenin, 

bir şiirin, bir nuvelin, bir senaryo. 
nun ve bir romanın asla bir fevkala
deliği olmadığı zannediliyor. Hani ne
redeyse, 

- Hamal Mehmed niçin bir roman 
yazmam ıştır? 

Diyen olursa su nevi cevablar al. 
mak da mümkün olacak: 

- Efendim, vakti olmadı da. Belki 
· kışa doğru yazar. 

Geçen yıl, UstU başı temiz bir zatın 
üst liste birkaç ziyaretini kabul etmek 
şerefine mazhar olmu~um. Bu zatı 
tanımıyordum. Kendi kendisini bana 
tanıtmış ve başımı kaşımaya vakit 
bulamadığım saatlerde beni taciz et. 
mekten bıkmnmıştı. Hikayeler yazdı
ğından. bu hikayeleri neşretmek im
kfuıını b•Jlama.dığından dem vururdu. 
rurdu. Bir gün kendisine dedim ki; 

- Azizim ... Ben, gazete ve mecmua 
sahiplerinin hemen hepsini tanırım. 
Hikayelerinizden birkaçını bana getir. 
seniz de !Jwılara dağıtıp okutsam. Sa
nırım ki birinden biri bu güzel eserle
rinden üç beşini neşretmek istiyecek. 
tir. 

Getirdi. Birine şöyle bir göz gezdi. 
recek oldum: 

Fn.cia ! .. Berbad mı bcrbad ! .. 
Tabii kime gösterdiysem dudak bUk 

tü. Bana da, bu mutena "eser?!" leri 
toplayıp sahibine iade etmekten baş. 
ka yapacak iş kalmadı. 

Arndan üç dört ay geçti geçmedi, 
bir gün kitapçılardan biri önüme dikiL 
di: 

- Muharrir ''filan" ı nasıl bulursu
nuz? 

- Bu isimde bir muharrir tanımı. 
yorum ... 

- Canını"!!?!!,, müellifini hatırlı. 
yamadınız mı? 

Gibilerden bir ısrarda bulununca ka 
famt şöyle bir yokladım: 

- Bu olsa olsa eu berbat hikaye 
taslaklarını getiren olmalı. 

Diye düşUndüm ve sordum: 
- Gözlükleri var mı? 
-Var. 
- Şöyle otuzluk otuz beşlik bir şey 

mi?-
- Evet. 
- Ekseriya gri elbiseyle dola§ıyor 

değil mi? 
- Evet ..• 
- Eeey ..• O ne zamandanberi mu. 

harrir addediliyor? 
- Son eserini neşrettiği gündenbc. 

ri... 
- Kaç eseri var ki... 
- Çokmuş ... Son çıkardığı eser on 

hikayeden mürekkeb bir cilddir. 
- Sen mi bastın? 
- Yok canım ... Kendisi bastırdı. 
- Eser neşredileli kaç gün oldu'! 
- Bir ay var. 
- Kaç tane sattın?. 
- Hiç siftah yok. Bizim dükkanı 

tevzi merkezi olarak gösterdiği için, 
taşraya gönderdiğim kitablar gerisin 
geri ye geliyor. Koyacak yerim yok, 
şunları aldırsın diyecektim. 

- Ben onu tanımam ayol. 
- Hikayelerini pek beğenmişsiniz 

ya ... Sabah akşam berabermişsiniz. 
Tabir, ne derece sinirlendiğimi ve 

muhterem kitabcıyı nasıl haşlad.~ımı 
tasavvur edebiliyorsunuz. .• 

Yeni bir mooa çıktı. ÖnUne gelen 
kaleme sarılıyor. 

Kötü ressam olmak müşkül. Çün
kU, cer hocasının öküz hikayesi mn
Iı'.'ım. C~il, yazıyı sökemiyor amo. ö
küz resmini görUnce tanıyıveriyor. 

Artist taslağı yarı budala da böyle. 
İyi öküz yapamadığını kolaylıkla an. 
lıyor, fakat iyi yazı yazamadığını aıı. 
lamasına imkan yok. "Sen bu i~ ba· 
şaramıyorsun!,, dedin mi bu hakikati 
kabul etmesine de imkan yok. Zira 
kötU gururu, nahveti buna mini. 

- Beni kıskanıyorlar. Rakib tlire· 
mesinden korkuyorlar. Beni bu sanat 
sahasından tüydürmek istiyorlar. 

Deyip yine cayır cayır y~akta de
vam ediyor. Behey gaf il! sen sanat sa. 
hasma girmemişsin ki seni tüydür. 
mcği düşünen olsun. 

Ne yapıyor bu zavallılar? elli lira
ları varsa bir supara, yUz elli liraları 
varsa sekiz formalık bir kitab, iki yüz 
elli liraları varsa koca. bir cild :neşre
diveriyorlar. 

Ne kağıda. acıyorlar, ııe paralarına. 
acıyorlar, ne de maskara olmaktan 
korkuyorlar. 

• • • 
Kitabcı vitrinleri tercüme, telif ( !) 

yığın yığın eser ( ! ?) lerle dolu. Bun
ların içinde kıymeUileri. hakiki bir e. 
mek mahsulü olanları, bir sanat kabi. 
liyetini gö1.e vuranları yok değil. Fa
kat yüzde ikisi bu neviden ise yüzde 
98 i berbad. 

Belediye manav l!ükkanlarından 
ham erikleri, çürük elmaları, kaysıla
rı, fırınlardan vezni eksik ekmekleri 
toparlıyor. Acaba kliltür bakanlığı ki
tapçı vitrinlerin1en bu ham ve çürük 
armudları, bu muvazcnesiilik eserle
rini ne zaman toplamayı düşünecek? 

Memleketimizde her vatandaş hür 
yaşamak hakkına maliktir. Fakat bir 
parça zıvıtnnı derhal m!.i:ahedehane
ye atmıyor muyuz? 

Her ,·atandaş hür yaşamak hakkı
na. maliktir. Fakat bir cürüm işliycni 
derhal hapishaneye tıkınıyor muyuz? 
Demek ki vatandaşın bir hürriyetten 
istifadesi ancak başkalarına zarar 

vermemesile ve bu hürriyete layık oldu 
ğunu ispat etmesiyle kabil ve mtim. 
kUn. Ya neden n~yat hUrriyeti için 
de, kabiliyetsizlik "zahir ve ayan,. o. 
luverince ayni iradeli müdahalede bu
lunup; 

- Dur bakalım vatandaş! 
Diyecek bir ağzımız yok. 
Sırf, kağıt satınalmak ve matbaaya 

tediye etmek imkanlarına malik ol -
duldan için baz.ı vatandaşların kUtüp
hanelerimize musallat edebildikleri 

''eser!'' ler karşısında insan ne yapaca. 
ğını şaşırıveriyor. Bir kitab bir mcm. 
leket fikriyatının ebedi bir abidesi ve 
devaml1 bir büyük elçisidir. 'Bu nevi 
ham, çürük ve manasız matbuaların 

bize ait fikir ve sanat abideleri gibi 
telakki edilebilmelerine nasıl taham -
mUI edebiliyoruz. Bu vaziyet, medeni
yetimizin en güzel hediyesi olan neş
riyat :hti.rriyetini "en fena, en muzır 
bir hürriyet,, haline solrınaktadır. 

Fikre, sanata saygı göstermiyen ve 
kendilerini kepaze ettiklerini de seze. 
memekte olan bu tUrcdilerin, bu man. 
tarların, ilk cürümlerini i3lediklcri 
görülünce bir daha neşriyat hürriye
tinden kontrolsuz istifade edememele
rini temin etmek Juzım. 

Böylelerini de icab ederse mli§ahe
dehanelere scvkedelim ve icab ederse 
bunları matbaaların semtine uğratmı. 
yacak tedbirler arıyalım.. ... ... . 

·- -

Gece bekçnsnaııan sabıra Fnoıeırnn nsyanı 

K ÜÇÜK yazı yazmak manisine tutulmuş Almanlar 
ve İngilizler arasında birkaç senedenberi adeta 

bir rekabet hüküm sürüyor. Bir posta kartı üzerine kim 

1 
en fazla kelime yazacak, yahut bir posta. pulunun arkası. 
ııa İncilin bir suresini kim sığdırabilecek diye müsabaka. 

1 ·r açılır. İki memleket gazeteleri bu çeşit müsabakalar-

F ELE.\:1ENK mUstemlekcsi olan Sumbavadan bildi
riMiğine göre bu adanın şark sahillerinde bulunan 

ormanlarda bir fil sU.rüsü görlinmilştilr. Bu sUril 20-30 fil_ 
den ibarettir. Yol üzerinde ağaç, ekin, ot namma ne bu
lurlarsa mahvctmektedirler. 

1 b:ıyağı alakadar oluyor. 
Bu siyah ve beyaz ritgili model, Pari ' Fakat Detriuva şehrinde Peter Parur isminde bir ge-

sin meşlım bir lerzilıanesillde dikilmiştır. ce bekçisi bu hususta bütUn rekorları kırmışa. benziyor. 
Bu robun üst kıs1ı1ı bir siiliyene benzi. Şaşılacak bir sabra ve SOllSUZ denecek kadar fazla bot 
Yor. Bel f cvknlc1de darlaşıyor ve bir kor- vakte malik olduğu anlaşılan bu adam, tırnaklan üzerine 
sc.yi hatırlatıyor, etek kısmı geniştir. Amerikan cumhurreisl Ruzveltin hayli uzun ve maceralı 
-. olan hayat.Inı baatan aşağı yamııştır. Bu işe sol elinin 
'7 küçUk parmağının tırnağından başlıyarak sol elinin biltUn !111-• ma11•_ .. ______ , tırnaklarını doldurmuş. sonra da sağ eline geçerek l8ğ e. 

t ı han Tar us, un linin b:ış parmağında. hikayeye nihayet vermiştir. 
~ 

Küçük hikaqeleri Afrlkadakl ltalyanlar 
Doktc r nasıı e{llenıyorıar? 

Ş ARKI Afrikada çalışan ltalyanları eğlendirmek M o n r o' n un için İtalya hükumeti Afrikada seyyar tiyatro he. 
yetleri dolaştınnaktadrr. Bu heyetlerden en mühimmi 78 

M e kt U b U 
kişiden müteşekkildir. 10 ikinciteşrin 1937 den 30 eylfil 
1938 c kadar Afrikada çalışmıştır. Bu heyet Asmaradan 

.,, - Yn,·mffa çıkıyor _ Adis Ababaya kadar gitmi~ ve bütün Habeşiıstanda tem
ıııııı-.---••••••llllİl•m•••llllilsiller vermiştir. Tiyatro heyeti bu Afrika eeyahatinde 

1,700,000 liret hasılat yapmıştır. · 

Yerli halk, bu afete karşı mücadele edemiyccek vazL 
yettedir. Çünkü Felemenk kanunları f illerln öldürülmsini 
mnetmiştir. Bu vaziyet karşısında ada pt>lisi ''vahşi ve 
muannid olduğu anla§ılan asi fillerin,, öldüriilmesi için 
Amateııi&dan müsaade istemiş ve istenilen müsaade ve
rilmiştir. 

* Bir köpelk tYl<SJrlYlın~a 
öDeın a<dJam 

V lNE garib bir facia .. Vaka. basittir: ihtiyar bir kö. 
peği var ... Bu köpek lngiliz kadınının oturduğu ev 

sahibinin hoşuna gitmiyor. Konturnt.I yenilerken "eve kö. 
pek alınmaz,, diye bir madde koyuyor. Eadm da köpeği 
dahiliye vekaleti memurlarından Kronene emanet veriyor. 

Geçen gün Kronen köpekle beraber Taymis kıyısın
da gezinirken köpek su üzerindeki yabani ördekleri görü
yor. Yakalamak için suya atılı}·or. Kronen de hayvanın 
hayatını tehlikede farzediyor. Köpeği çekip sahile çıkar
mak üure suya atılıyor. 

Netice: yabani ördekler uçuyor, köpek yüze yüze kı • 
yıya çıkıyor ve silkiniyor.Suya atılan Kronen ise. kalb sek 
te8lnden ~lüp gidiyor! · 

n~saua cnnaye'\tl 
mtYınasebetnoe 

Yazan; KARA DAVUD 

Sebeplerini inceledikten sonra, bazı 
cinayetleri, bilhassa, kadın yüzünden 
çıkan cinayetleri &OSyal bir hadisenin 
tabii neticesi gibi görmek, bir çok in
sanların sapmaktan kendilerini ala· 
madıklan bir yanlış yoldur. 

Bu nasıl telakki? Hangi sebep va. 
tandaşın vatarıida~ı öldürmesini haklı 

veya mazur addettirebilir?. 

Hiç bir sebep ... 

Hacıosman bayırında bir şoförü, fp
salada bir memuru cansız yere serdik
ten sonra ölüp giden katil için de, hani 
neredeyse; 

- Ne yapsın delikanlı? Kanına do-
kunmuş .. Maktul, karrsiyle mektupla • 
şıyormuş. ''Ver o mektupları bana!.,. 
demiş, öteki ide vermemiş. Sen olsan 
ne yaparsın? Çekip vurursun tabii.. Eh, 
o da çekip vuruvermiş, işte ... Kabahat 
mi etmiş?. 

Gibi sözler işidivereceğiz. 

Acaba şu bay Muhiddin biçaresi iıte.ı 
nilen mektuplan verseydi ne olacaktı?. 

Bu mektuplar kathin eline geçtiği an
da kadının M uhiddine karıı olan aıkı 

da sönüverecek miydi?. 

Tabanca ile sevginin yanyan.a ya§a· 
yaibleceğini sanmak buldalalığından 

yakalarımızı kurtaralım artık a canım .• 
Ne bir erkek, korkutarak bir kadını ka. 
zanabilir, ne de bir kadın bu yoldan 
yürüyerek bir erkeği. 

Aşk ve sevginin en bilyUk vasıtası, 

olsa olsa tatlı dildir. Bu da para etmedi 
mi, hiç kendini y.crma delikanlım, bir 
başkasına kendini sevdirmeğe bak.1 
Gönül denilen nesnenin tuhaf, ölçüye 
sığmaz bir kayışı vardır. Bu nihayet bir 
baht i§idir. Piyangoda kazanmadığrmız 
her bilet için bir adam öldilrUyonnu
yuz?. 

- Sen niçin birinci ikramiyeyi ka· 
zandın?. 

Diye adam öldürlildüğü görüldü mü? 

Bu fikrimi açtığını bir arkad.aş yüzU
me lderin derin baktıktan sonra; 

- Hata ediyorsun •• dedi - DüşUn 

bir kere: Bir kadını sevmişsin, ne ta
rafa baksan gözüne hep o gözüküyor. 
Başka bir şey göremiyorsun. Demek o
luyor ki aşk, bu k~dmı senin ''Kai
n~t .. m haline sokuveriyor. Onu elin • 
den a1dı1ar mı, k5inatın temelinden yı. 
kılmış oluyor, her şeyini kaybetmiş o
luyorsun. 

- Bırak şu yaveyi bire! • diye hay
kırdım - • Koskoca Türkiyede, bay 
(A .. ), bay (B .. ) yahut bay (K ... ) bu . 
la bula ya1.nız bayan Ayşeyi veya ~ 
yan Fatmayı beğcnebiliycrS3, diğer hi!j 
bir kadmmuzı kerldisiyle yaşanamıya -
cak adıiediyorsa bund<:ın büyiik kilstah
lık olamaz bir kere .. Kendilerine balc
mıyan, yahut bir müddet baktıktan 

sonra sersemliğ~ hoyratlığı veya zU. 
ğürtlüğü yüzünden bir ooıkasım ara -
mağa ba~lıyan bir kadını öldüreceği 

yerde, vatr.ındaş zahmet eldip etrafına 

şöyle bir alıcı gö .. geıUirse sarunm ki 
beyhude yere elini kana bulamaktan 
çekinir. Farzedelim ki bir scvcilinin 
gitmesi ile bir kainat yıkıldı. Yeni bir 
kainat kurmaktPn kolay ne var be bi· 
r:ıder? Hemen bir başka sevgili bulur
~un; yepJeni bir kainat kurmuı olur. 
sun. 

,,. * • 
Bir gazetede Ulemadan biri, bu d

nayetin tedaisi ile cemiyette cinayetle
rin önüne nasıl geçilebileceğini araştı
rıyor. Bir sürü •'ali!?,, psikolojik tah. 
lillere saplanan bu arkadaşa verilecek 
en kestirme cevap şudur: 

- Cinayetlerin olmamasını ımi isti
yorsun? Halka iyi bir hay ver.. Dur· 
madan neş'e dağrt ve her betbahtm ku. 
lağına fısılda ki gelen kadın veya er. 
kek, ~1!, giden kadın veya erkeği a
ratmaz. Asrımızda Romeo ıencm er
kek ve Jüliyet avanak kan mina.ema a
lınmaktadır. 

Kara DAVUD 



\'azan: llahıni )' A (i iZ 
Bütün gece Malta onmanundaı 
dehşet ı bDr faallyet göırüDdü 

ıs 

· Gayyar, arkadaşının sözlerinden hiç 
h~lanmamıştı. Fakat müşterek bir ha. 
rekete ba~lanacağı zaman arada soğuk
luk çıkarmamak için kendini zaptetmck 
mecburiyetinin bulunduğunu hatırladı 

Dudaklarım ısırdı: 

- Peki; bu bahsi bırakalım! dcdı. li. 
manda beldiyen lngiliz do tlarımıza ilti. 
hak edelim. Amiral Dörobek. hareklt 
komodorumuz Teodor Broder ile tema.:.., 
geçmemizi söylemişti. Onlar da biıi bek 
liyorlardır. Rekabet, dava mı her zaman 
ve her işte gözönünde bulunduraca~ımı
zı kafamıza yerleştirip oraya gidelim .. 
Hareket emri verildikten sonra bir defa 
daha toplanır; emre göre nasıl i~ görece. 
ğimizi kararlaştnnnz. 

Uç Fransız süvarisi, Safir. Türkovaz ve 
Triton d~nizaltılanmn kaptanlan gemi. 
den ayrıldılar. Üçü de ayni bot ile (E 

13) e doğru hareket ettiler. 

Brodey, Frapsız kaptanlarının geç ge. 
!işlerini biraz kızgınlıkla karşılamıştı .. 
·Fakat, ilk anda bir anlaşmamazlığa mey
dan vermemek için bunu yüzlerine vur. 
madı. Onlan, zoraki bir tebessümle tatlı. 
laştırmağa gayret ettiği bir )'Ü!le karşı. 
ladı. İngiliz süvarilerile tanr~tırdı: sonra 
hep beraber oturdular. Hareket hazırlık
larını konuşmağa başladılar. Bro&y Jan 

ay yara sordu: 

- 24 saat zarfında uzun bir yolculuğa 
atılmak üzere gemilerinizin bütün hazır. 
lıkları tamamlanmış mıdır? 

-Uzun yolculuk ne kadar müddeti. 
çin hesap edilecek? 

- .l\lesela bir ay, iki ay ... 

Ganar omuz silkerek ce\'ap verdi: 
- Şimdiki halde hazırlığımız kafi gibı 

görünüyor, fakat çıkacak arızalar bu an. 
da kestirilemez kil 

- Arıza bahsini halliçin ba~ka tasav. 
vurlanmız olacak! Yalnız hazırlık etra. 
frnda konuşalım! Gemileriniz komonya, 
cephane ve mayi mahrukat noktai naza. 
nnda bu seyahate tahammiil edebilirler 

mi? 
- Şüphesiz ederler! 
- Kaç torpil alıyorsunuz? 
- lki tane tirublarda hazır bulunmak 

şartile (18) er tane! 

- lyi, hatta fevkalade!.. Top mermisi? 
- 8 kiloluk 120 mermi. 

- O da iyi! mayi mahrukatınız? 

- Her sefine 5 ton benzin. 1 ton da va-
kum alabilir! Fakat, biz, içme SU}'U de. 
polarımzdan birer tanesini daha bu işe 
hasrederek, bu miktarı 7 tona iblağ et. 
meği düşünüyoruz! 

- Evet.. Olabilir! Fakat su tedariki i. 
çin müşkülatla karşılaşırsanız? 

- Marmarada o kadar mü~külata uğ
rıyacağımızı zannetmiyorum .. Siz ikmal 
istasyonu tesis etmek için tertibat almış. 
sımzdır komodor. 

Brodey, sözün burasında kendisine e. 
min adamlara mahsus bir tavırla ta.kır. 

dryı kesti: 

- Evet, bu hususta kendi aldığım ter
tibat var. Epey geniştir de!. Fakat siz 
gene bunu yokmuş sayacak ~ekilde hazır. 
lıklanmzı yaparsınız! 

Amiralin verdiği karara göre galiba 
yarın hareket etmek ihtimalimiz \'ar. 
Şimdi, ,·akit geçirmeden sabahleyin ha.. 
zrr bulunmak için gemilerimizle meşgul 
olalım. Kumandanlıktan wrilecek ön 
emre (1) göre nasıl \'e ne ~ekilde hare. 
ket edeceğimizi bildireceğim! 
Fransız süvarileri, kısa süren bu ko

nuşmadan sonra tekrar kendi gemilerine 
döndüler. Bütün gece Malta limanında 
dehşetli bir faaliyet görüldü. Denizaltı 
filosunda gemiden gemiye giden sandal. 
lar, nikalar. devamlı hazırlıkların vücu. 
duna delalet ediyordu. Forsaya iştirak 
edecek nrhh ft dritnotlarm gQvert~le. 

rinde gezinen mürettebat. yanaşan motôr 
Yerle ~abaha kadar meşgul oldu. Hava 
karargahında da, günün ilk ışıkları ufuk 
tan karanlığı sıyınncaya kadar motör 

denemelerinden çıkan gürültüler, hçı 

}11\'arlayan, tayyare temizleyen makinist 
lerin biribirlerine seslenmelerinden mey
dana gelen sürekli patırdılar duyuldu. 

16 nisan perşembe, baharla yazın taslı 
mü5terekini çizen bu mevsimde Akdeniz 
doyulmaz güzelliklere en çok yer ,·eren 
bir mıntakadır. 

Adalarda en nadide ağaçlar bol çiçekle 
rinin kokularım enginden kopup gelen ı. 
hk rüzgara \'erir. Deniz; gözün alabil
diğine serilmiş dümdüz. mavi atlas bir 
çarşafı andırır. Beyaz. bembeyaz, süt 
damıa~ına b<.'nziyen yelkenlilerin adalar 
arasında dolaşı~ı en güzel tabloları mey. 
dana getirir. lnsan. ilkbahar aylarında 
hu mn1taaknın ha\'ac:mdan nefes aldıkça 
tabiatindeki v·cth5iliği kaybeder; en sert 
tabiatler. en haşin yaradılışlar, en kan 
dökiicü karakterler burada ruhtan sili4 
nir. bünreden uzaklaşır; yerlerini şiire 
\'C mest edici hülyalara veıirler. 

Fakat 1915 yılının nisanı, aşırı bir kan 
dökücülük zevkile buralan istila eden Av 
rupanın en medeni ( 1) devletlerine men. 

sup muharip deniz ve kara kuVYetlerine 
hiçbir tesir yapamamı~. dünyanın kuru
luşundanberi şiir, füsun ve hayal böl. 
gesi vac:.fını muhafaza eden Akdeniz ada. 
lan iki yıldır birer harp malzemesi ima. 
lathaqesi olmuştu. 

lki },l vardı ki, genç ve gürbüz adalı 
kızların şen kahkahalarıle çınlayan kör
fezler çekiç gürültülerine, devamlı istim 

seslerine; boz renklerile deniz canavar. 
lannı andıran çeşit çeşit deniz harp ge. 
milerinin demir. \'İnç, ,.e tamir patırdı. 
!arına yer olmuştu. 

Her ada birer harp üssü haline geti
rilmiş; herbiri bir hile ile asil ve öz sahi. 
binin; Türkün elinden alınan adalar, ona 
karşı yapılacak kanlı hareketlere hazır. 
lık merkezleri haline sokulmuştu. 

l 0'!3k denizlerden gelen katil sefineler 
buralarda birleşiyor, sonra tüyleri ürper 
ten hain akışlarile Türk topraklarına doğ 
ru süzülüyorlar; avuç içi kadar bir topra. 

ğm üzerinde - damarlarındaki asil ka
nın verdiği kudretle - ölüm kasırgaları. 
na, cehennem boralarına, ateş yağmur. 
larma meydan okuyan Türk yavrularının 

Çanakkale müdafilerinin üzerine gülle 
yağdmyorlardt. Dehşet sağanaklarına 

dudak büken kahramanlar, ellerindeki 
noksan materyalle bu dehşet alaylarına 
mukabele etmeğe uğraşıyor; cevap veri. 
yor; her kuduz saldırış akametle netice
leniyor; her tüyler ürpertici deniz akını, 
vahşi akıncıların hü!'ranla dönmelerine 
müncer oluyordu. 

Kalplerinde Türk hükümranlığı zama
nından kalma tatlı hislerle ufukları göz. 
leyen Adalı kızlar, kaç kereler. ihtişamla 

Türk topraklarına doğru harekete geçen 
katil donanmanın bir harabe halinde 
ve eksiklerle döndüğüne şahit olmuşlar; 
tekrar Türk hakimiyetinin bu toprak. 
Jarda teessüsü için can ve gönülden dua 
etmi5ler, Tanrıya yalvarmışlardı. 

16 nisan per~embe sabahı günün ilk 
ışıklarile beraber Adalardan hareket e
den büyük filolar. başta (Kingjorj) un 
prova sereninde amiral forsunu dalga_ 

!andıran Dörobekin kumandasında. Bo. 
ğaz yolunu tutmuş; sabahın ilk saatlerin 
de bütün dehşetile Boğaz ağzı"a varmış; 
aylardanberi fasıl fasıl ateş oyunlarına 

giriştiği "Kalei sultaniye,, ismi verilen 
Çanakkale sırtlarında akılları durduran 
bir dayanışla her taarruza kar~ı koyan 
Mehmetçiklere son \'e kati bir forse daha 
yapmağa koşmuştu. 

Dörobek bu seferki taarruz planını 
şu maksatla ve ~öyle hazırlamıştı: 

(Devamı Var) 

(1) Orduda olsun, donanmada olsun, 
her hareketten evııel bir ön emir - hazır. 

lık emri verilir. Bu emirden sonra hare. 
ktt emri çıkar. 

c.artında 

Elektrik 
bahalandı 

220 abonenin varitlatı memur 
maaşlar mı bile korumadı 
Bartın (Hususi) - Kazamu:da kısa 

bir mazisi olan ve belediye tarafından 
işletilmekte bulunan elektrik fabrika 
ve tesis<ıtımn her ay işletme masrafın
da verdiği açık belediye bütçesini sars· 
mağa başlamıştı. 

Elektrik aboneleri 220 yi bulmuş ol
makla beraber, gelirin memur masra· 
fım bile karşılamadığı ve her ay za
rc:ırla kapandığı cihetle, belediye reisli· 
ğinin daveti üzerine, Belediye Meclisi 

fevkalade olarak toplanmış ve vaziye
ti görüşerek, elektrik santralının ka· 
panması tehlikesi karşısında bazı za
ruri kararlar vermiştir. Bu kMarlar 
şuniardır: 

En az cereyan sarfı mecburiyeti 4 

kilovattan 8 kilovata çıkarılmıştır. 

Belediye kadrosunda tensikat yapıl· 
mış ve bir zabıta memuru, bir ttthsil
dar, bir daktilc, santraldan havai hat 
memuru, mezbahadan bir memurla it· 
faiyeden iki neferin vazifelerine niha
yet verilmiştir. Belediye, bu suretle, 
memur maaşlannd<m 205 lira tasarruf 
etmiş olacaktır. 

Bu tasarruf ve en az cereyan ücre
tinin bir misli arttırılmasiyle hasıl o· 
lacak varidatın, elektrik işletmesinin 

zararını kö>patacağı hesaplanmrştır. 

-o--

Bir kadın 
Kocasının ka
fasını parçaladı! 

Bursa (Hususi) - Evvelki ak§am 
feci bir cinayet olmu~. bir kadın koca
sını öldürmüştür. 

Misi köyünde geçimsizliklcrilc şöh· 
ret bulan Fatma ile kocası H()}il akşam 
ı:ene kavga etmişler, bir müddet sonra 
yatıp uyumuşlardır. Gece yansı Fatma 

yavaşça yatağından kalkmış, mutbağa 

giderek ağır bir varyoı almış, sonra 
bununla uyuyan kocasının başına clan-

ca kuvvetite üç !defa vuraırak kafasını 
parçalamı§tır. 

Halil ölmüş, Fatma yakalanmıştır. 

Fatma: 

"- Nasıl olsa o beni cefa ile öldüre· 
cckti !,, demiştir. 

-0--

Kütahyanın imar 
pU\nı hazırlandı 

Kütahya, (Hususi) - Şehrimizde· 

son yıllarda vücuda getirilen resmi 
ve hususi imar hareketlerine ilmi bir 
is.tikamet vermek maksadiyle üzerinde 
ehemmiyetle durulan şehir planı işine 
ait bütün muamele bitmiş ve harita, 
üzerinde icap eden tadilat yapılarak 

vekalete gönderitmtşir. Belediyemiz 
lazımgelen parayı da D&ıhiliye vekaleti 
imar müdürlüğüne gönclermiştir. 

Planın bugünlerde eksiltmeye konu
lacağı sanılmaktadır. 

Saılnl~nkU o 
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Seyahat notarı -Yurdu baştanbaşa 
ağaçlandırma davası 

! 
... Garbi A;;Jdolun;n e; .,,;;azza~f.'[da-;;[ığı-~ 

Bolvadinde kuruldu. 200 dönümde 200 bin 
meyvalı if dan yetiştiren bu büyük eser bü-

.. _.:.,ü~ kö_.!~ı:i._n o.!.t!!,kJ..ığı ile !_aşa_!_ılıY__'!! _[ 

Bol vadinde çok nıııvaf fal• cscrfor mcy<1aııa getiren 7ooynı.a7wm cs1ci 
/ 

!::mir polis Müdürü Fcy::i Al.kor /,vıza11m şirin bir kö~csinclc ga-:ctc-
cil.crle beraber 

Boh·adin, (Anadolu muhabirimizden) ı 
- Garbi Anadolunun en muazzam fidan 
lığı !3olvadindcdir. Bunu, daha Afyon. 
da iken duymuştum. Kaza}'a gelince ilk 
önce bu fidanlığı görmek arzusunu izhar 
ettim. Kaymakam Feyzi Akkorun kıy
metli saatlerinden birini i~rral ederek 
kendilerile beraber bu muazzam eseri 
baştan aşağı gezdim. 

Memleketimizde bir ağaçlandırma e. 
fc.rberliği olduğunu biliyoruz. Vila~ etler 
bu husu.ta biribirlerile fldeta rekabet 'e
dercesine fidanlıklar yetiştirmekte. ağaç. 
sız ce meyvesiz kısımları ağaçlandırmağa 
çalışmaktadırlar. Bunun ıçın biz de ti. 
danlığın ehemmiyeti ba~ka mC'mlekctler· 
dekinden daha büyük tutuluyor. Oava. 
tamamen ciddidir. Güzel )'urdumuzun 
bakımsız kalan birçok köşelerini yeşil 

gölgeli faydalı ağaçlıklarla bezeyeceğiz. 

Bundan iki iyi netice elde edilecek: llk 
önce, her şeyi yetiştirmeğe eh-erişli olan 
topraklarımızdan bul hol mcyva alaca. 
ğız. Bununla beraber çıplak arazıye ye
şil ve zümrüt bir çehre vereceğiz. 

Bu ihtiyaç bilha~sa köylerde kendbin: 
bir parça daha cickliyetle gi> terir; üç 
beş binanın bir araya e:elme'-'ınden bır 

köy doğuyor. Fakat öyle bir köy kı dün. 
ya ile ve dünyanın nımetlerilc alaka~r 

yoktur. Orayı, doğduğundanberı görmü~ 
\'e bilmiş olan köylü \'atandaşlardan ba<; 
ka kimse sevemez. 

1\lemlckctin her taraf mda dt•\'am eden 
ağaçlandırma işi, bakımsızlıktan sevim. 
siz kalmış bu gibi göyce~izleri de yüzü
ne bakılır bir hale getire~ektir. Ec:as iyi 
tutulduktan sonra bunda mu\'affak olu. 
nacağma zerrece şüphe edilemez. 

Bolvadindeki eser. esas itıbarıle pek 
~ağlamdır. Ve bu itibarla beklenen ran
dımanr istekten fazla verebilecektir. Her 
şeyden C\'\'eİ kaydetmeliyim ki bu fidan. 
lığın sahası 200 dönüm tutuyor. 

Bu kadar mua:ı:zam bir iciaıılık nasıl 

ya~atılınış ,.e daha ne kadar zaman ya
şat ılabilt'cck? Böyle bir sualin akla gel
mesi pek muhtemeldir. Nıhayet mute\·a. 
zi bir kazanın maddi imkansızlığı ara
sında 200 dön um gibi büyük bir fidan.
hğı yaşatıp ondan netice almak hcrhal· 
de kolay değildir. Fakat öyle bir kombi· 
nezon ile hareket edilmic:tir ki bunu sa. . . 
dece Bolvadinde gördüm. Bu fidanlı\t 
köyler heyeti umumiyec:inin bir araya 
getirilmesinden doğma bir ortaklıkla ku 
rulmu5 \'C öylece yaşıyor. Fidanlığın ka· 
pısından içeri girerken goze bir le,·ha i
lişir. Bunda: "Bolvadin köyleri mi.ıştcrck 
fidanlığı .. y~ıhdır. Yani her köyün 
bu fidaııh~ta bir hi~csi var. I lissc oldu
ğu gibi çalışma \'C masrafa i;tirak de 
mecburi .. Köylü buraya tahammülü nis· 
betinde para katmıştır. Ve icabı halinde 
beckııcn de çalrştnı~tır. Eser. henüz bir 
buçuk yaşındadır. Buna rağmen ilk yı. 
tında buradan 60 bin fidan nakiedılmış, 
ele büyük bır semere geçirilmıştir. lçin· 
ele bina~ı. dcmirba'i e~yac;ı, daimi ışçıleri. 
ve bir mütehassıs bulunan biiyük fidan• 
lığın bugünkü çehre ine bakılınca hentiı 
bir buçuk yaşında olduğuna inı;anııı intt• 
ııamıyacağı geliyor. Bahsettiğim müte· 
hassı!; yüzlerce lira maaş alan bir zira
atçi dnğildir. Bu adam köylü ara.;ından 
seçilmiş ve pratik hılgileri teknik öğre
tilerle tak,·iye olunarak i~ yapar bir h3· 
le getirilmiştir. Fidanlık, ilk teesc:üsün 
de. ehcmmiyetsız bir paranın zayıf ra· 
kamlarına dayanmıştır. Şimdi her yanı
vemve~ıı fidancıklarla bezeli bulunan bU 
~serin.~ yalnız Bolvadin in değil, birçok 
kom5u kazaların ağaç ihtiyacını karşıla· 
cağına şüphe edilmiyor. Çünkü içinde 
iki yüz bine yakın fidan bulunmaktadır. 
Bunlar ara ında meyva '·erecek olanlar· 
dan C!cfatli, kavsı. erik, elma. amıut. 

~ . 
güz armutu, ve bunlara müşabih cinsler 
bilhassa fazla miktarda mevcuttur. 

ll~ve etmeliyim ki Bolvadin fidanlığı, 
dönüm itibarile kabarık olduğu için de· 
ğil. kuruluş ,.e yetiştirme tarzı \'C yaş~· 
ma şekli ile bambaşka bir hususiyeti 1• 

fa::ie eder. Bu yüzdendir ki zaman zamarı 
birçok yerlerden buraya gelerek tetkik· 
ler yapan ve buradaki uc;ulü kendi ın~ .. 
hitlerinde tatbik etmek istiyen ziraatçı .. 
ler görülmektedir . 
------------------------~-----p Ui ğ8 Halk türküleri 

alınıyor 
Manisa, (Hususi) - Milli müıiğiı1 

inkişafı için Maı:ırif V ckaletince alınafl 
tedbirler meyanında halk türküleriniı1 
plakla tesbitine de karar verilmişti. 

Sanhklı, (Husust) - Sandıklıda köy hareketleri mümasil birçok kazalara 
nispetle olgun bir vaziyet arzetmektedi r. Köyü idare edecek olan unsur, muh. 
tar ve köy katibi olduğuna göre bunları iyi yetiştirmek lazımdır. Kaymakam 
Arif Dündar, köy katiplerini mükemmel yetiştirmiş. muhtarlar için de kurs aç· 
mıştır. Bu resim, kursta ders almış olan köy muhtarlarını kaymakamla birlikte 
göstc",?ektedir. 

Buraya gelen haberlere göre, Anka· 
rada bu iş için teşkil edilen iki mUte
hassıs heyetten biri Haziran sonurıaı 
doğru Afyondı:ın başlıyarak KütahY8• 

Balikcsir, Manisa, İzmir ve Aydına 
hareket edecek ve bütün bu mıntaka" 
tarın mahalli türkülerini plağa alacalc· 

tır. . 
Diğer heyet te Malatya, Urfa, pı· 

ytırbakır, Maraş, Adana ve AyirıtaP 
havalisini dolaşacaktır. 



ZamaneR 
Seksenlik bUyUk anne, kUçUk kıza 

ııaısf hat ediyordu: 
- Kızım, eğer uslu durursan cen

nete, yaramazlık edersen cehenneme 
gidersin. 

- Peki bUyilk anne, sinemaya git
mek için ne yapmalı? 

Sebep 

Hapishanede: 
- Otomobille çok yavq gittiğiniz 

için mi hapse girdiniz? yanlı§ söylü. 
yorsunuz herhalde: çok ııUratle gitti. 
ğinf~ için mahkilm olmu3 olacaksınız. 

- Hayır. Yavaş gittiğim için oto
mobilin sahibi başka bir arabayla ba
na yctl§tl. 

Medh ve zem 

Bir arkadaşını methediyordu. Ha -
tır bulunanlar: 

- Ayol, dodiler, sen onu göklere çı
karıyorsun ama o gezdiği yerde senin 
ahlfiksız, terbiyesiz biri olduğunu 
söyleyip duruyor. 

Cevab verdi: 
- ikimiz de (lld,cı.nm~ olabiliriz. 

llırtız (rcsS!ıma) - Korkmayın. 
.Ben Badcco ::engin mii-§terini.tiıı adre
"ini öğrenm.cye gcklim. 

- İngiliz karlkatürU -

-Ah! hayatıma yeniden baflamam 
~bil oüıayd,! •• 

- Başlam~ın bile .•• Deminki deli
lcarılıya oıı aekt: !/Gflttda okl11ğunu 
8/)yl;;,.iyor muydun 1 

l'azısı: hikaye: 11"baharın tesirleri! , Gönlüm 
Bir zanıanlar dilşmiı.,Wm bir çılgınca hevese, 

GilzclW,.üı pe§iııden koştum >ıef es ne/ese! 

Bir kucak oanııederek girdim nice kafese, 

Gii~cllm-iıı peşinden koştum nefes ncf ctJe! 

i GÖ11lilm $CVgililerin peşlerine takıldı, 
Hepsini 1lıelek sandı, hepsine secde kı1dı, 

ÇokmazyoD 
Kadm dert yandı: 
- Kocamın hastalığıyla ne yapaca

ğım bilmem. lki aydır yatıyor. Şimdi 
ev içinde dola~maya b~ladı. Fakat 
doktor sudan başka bir şey içmesine 
müsaade edersem onu öldürmU§ ola • 
cağımı söyledi. 

- Öyleyse sen de ona sudan başka 
bir şey verme. 

- Evet ama, sudan bagka bir oey 
içmesine mUsaade etme~em kocam 
beni öldilrilr ! 

lngDDlz folkrası 
Hakim (Maznuna) - Sizin sabıka. 

nız var mı! Çehreniz bana yabancı 

i 
i 
i 

Bir gün, yangınilmı çrkmı., duvar gibi yıkıldı, 
Gllzellcr.ftı pc§indc>~ lro§tum nefes 1ıcfese! 

- Eğer Zilrihe uğrarsanız size iyi 
bir otel tavsiye edeyim. Saro, peçete
lere bak da ş-ıı otel.üı iSmini söylcyı
wr, akluuda kıılma.mt§! 

ŞAKACI 

AıroDaıran faydaso 
Arıcılığa merak etml5ti, Ziyaretine 

gelen bir arkadaşı sordu: 
- Nasıl, memnun musun arıcılık. 

tan? 
- Henüz bal almadım memnunum. 

Geçen giln gelen tahsildarı arılar öy
le bir kaçırdı ki sorma! 

Cevap 
Erkek - Her gün bir sürü masraf 

yapıyor, bana düzünelcrlc fatura öqe. 
Oyorışıın. Banka~a na.ramız kalma~'ln-
'-1~ • , • ~I f , i ••tJ. u..>o.u il • 

ca pe yapaca~z. • 
Kadın - 13oşanac~ı. • 

D-Dlcnv 
gelmiyor, evvelce sizi bir yerde gör- ,_n'!':!,_l'T."'TTI""_...,_ ....... _..,.,.... __ ~:;;::;:!!! 
mil§ olacağım. 

Fransada maliye işlerinin son .se -
nelerde epey bozuk gittiği malUnıdur. 
Bu mUnasebetle bir Fransız gazetesin. 
de eöyle bir hiciv fıkrası okuduk: 

Maznun - Eski kom§Ularınızdanım. 
Kızınızı piyano öğrenmeğe teşvik eden 
benim. 

Hakim - Ya? ceznnız esbabı mü -
şeddede ile on senedir! 

MlYıbaOcSıga 
MUballğnyı pek s~ver. Geçen gün, 

hiç gitmediği bir memlekette başından 
geçmemi§ bir macerasını anlatıyordu: 

- Deniz banyosu yaparken yanıba
şımda bir köpekbahğı görmiyeyim 
ml1 

- E ... ne yaptın? 
- Ne yapacağım, gayet basit. He. 

men köpekbalığını başmdan yakalayıp 
dibe daldım ve hayvan boğuluncaya 
kadar dibde kaldım. 

Gec6 bekçi.!i - O kasayı tek b<ı§t. 
na ('19tlmazsan budala! 

lltrsız - Öyleyse gel yqrdım et. 

Günah 
ça kari:n ırk en aaa 

Genç kız köyUn genç papa.sına gü
nah ~ıkartıyordu: 

- GUnah i§ledim muhterem peder. 
Geçen gUn bir delikanlının beni öpme
sine fK:S çıkartmadım. 

Papas, alikadar oldu: 
- Ya? nasıl oldu? 
Genç kız, yanaklnn kıpkırmızı, de. 

vam etti: 
- Bunun Ur.erine ikimiz yanyana 

kanapeye oturduk. Tekrar sarıldı ve 
Sptü. 

Papasın alakası artmıstı. heyecanla 
sordu: · 

- Sonra ne oldu? 
- Annem odadan içeri girdi. 
Papns boş bulunarak söylendi: 

"Fransız nazırlarmdan mUte§ekkil 
bir heyet resmi vazlfeyle Cenevreye 
gitmi5tl. Garda lşviçreli nazırlar ta
rafından knTBılandılf\l'. İsvjçre bauve
kill, nrknanslarmı birer birer takdim 
etti: 

- Dahiliye nazırı . . . Harbiye 
nazırı ... Adliye nazırı ... Bahriye nazı-
rı ... 

Fransız nazırlarından biri ha~·retle 
sordu: 

- Bahriye nazırı ını? sizin denizi. 
niz ve bahriyeniz Qlmadığrna göre 
bahriye nazırınız olur mu? 

lsviçreli nazır ccvab verdi: 
- Niçin olmasın? Sizin de maliye 

nazırmız var ya! 

' 
- Termometreyi o ıekilde ağzına koyma diye ıann bin kere söylem:~tim ! 

- Hay Allah müstahakkını versin! - Ne1 nııknatı8a tutulduklarına g{i. 
ro de mek giimü~teıı değillerdi! 

Ya.:ı.,ız hikd,ve: Terbivcli ve it®tkdr köpek! 

u- ransoz 
Karısına, doğumunun yıldönümil 

hediyeıi olarak bir papağan getinhiş
ti. Kue henüz kafeso yerle§tirilmişti 
ki .. söylenmeye başbir: 

- Kahrolsun kaynanalar! 
Kadıncağız az kaldı küçük dilini yu

tacaktı. 

- Aman! dedi. Annem önUmUzde
ki hafta bize misafir gelecek. Bu kuş 
böyle bağırırsa ne yaparız? 
Kocası, düşündü, taşındı ve. eu ça. 

reyi buldu: 

- Bizim papasın da bir papağani' 
var ve o herhalde terbiyeli sözler söy. 
lemeye alışmı5trr. Papastan onu alır, 
bir mUddet bizimkinin yanında bıra
kırız. lyl arkada§ sayesinde bizim pa
pağan muhakkak güzel sözler söyle • 
meğe alrşır. 

Papnsm papağ:ınmı alıp ötekiİıiiı 
yanına koydular. Fakat aradan iki 
gün geçmeden bayan kaynana vaktin. 
den evvel sıkagodi. Daha kızıyla yeni 
karşılaştığı ve öpUsme sahnesi sona 
ermediği bir sırada papağanın hnykı
nşı i3itildi: 

- Kahrolsun kaynanalar! 
Arkasından papasın papağanı ba " 

ğrrd1: 

- Amin! 

- Bu pipo kooama yak"ı§tyor değil 
mi1 

Seyyah. (yamyamlara)-Biroz bck
lm.Jip de benim et suyu. komprimcle. 
rimi tccriibe etseniz. Belki o ~maıı 
beni ~lanıaktan vazgeçer, onu tercih 
edersiniz! 

'-Fransız karikatürü -



Atletizm 
müsabakalarında 

Pol<.1nga Fransayı mağlup etti 
Varşovada Fransa ile Polonya atle

tizm takımları arasında pazar günü 
büyük müsabakalar yapılmıştır. 

Polonyalıların kazandıkları bu kar
şılaşmalarda alınan neticeler şunlar. 

dır: 
200 Mb"TRE: 
1 - Lehli Zaslona 22,2 saniye. 
800 MJ<..-vı'RE: 
1 - Lehli Gassovs 1 dakika 55.8 sa

niyede. 2 - Fransız Eor ı da. 56.5 sa
niye. 

5000 METHE: 
1 - Fransız Joji 15 dakika 7,2 sa

niye. 2 - Fransız Elgezzi 15. dakika 
8,2 saniye. 

400 Mh."'TRE: 
1 - Fransız Joye 54.1 saniye. 2 -

Lehli Jasevski 55.6 saniye. 
3000 METRE MANİALI: 

1 - Soldan 9 dakika 43 saniye. 
4 X 400 BA YRAJ{ YARIŞI: 
1 - Fransa. 2 - Lehistan. 
DlSK: 
1 - Fransız Moel 45.31. 2 - Fran. 

SIZ Vinter 44.78. 
C1R1D: 
1-Lehli Kiktrüt 61.12. 
GÜLLE: 
1-Lehli Gioretto 14.88, 2 - Fran

sız Noel 14.59. 
ÇEKlÇ: 

kadın ekipi 1 dakika 45.3 saniyede ko
şnrak y .. :mi bir dünya rekoru tesis et
miştir. 

Bundan evvelki dünya rekoru da 1 
dakika 45,8 saniye ıle keza Alman e
kipindeydi. 

Stokholmdc (Spor günü) münase -
beliyle memleketin her tarafından 

tertip edilmiş olan atletizm müsabaka 
larında iyi neticeler alınmı§tır. Bil -
hassa diskçi Gunari Alman Şröderin 

Gacaksız 

yüzücü 

Atlanıa · şampiyonu 

r1mcrikalı Charles Zibelmos, iki ayağı da kalçalarnıdan itibaren kesik bir adam 
53.10 metre ile tesis etmiş olduğu""(füö:' 
ra rekorunu 53.46 metreye atmak su- olmasına rağmen mükemmel bir }'Üzücü imiş. 
retiyle <ışmış olması dikkate şayan • . . . 
d A k b b. t ··b 1 • Bir /ngiliz gazetesinden aldığımız yu karıkı resım, bu şayanı hayrı:! adamın sağ 
ır. nc:ı u aşış ır ecru e m:ı ıı-

yetinde olduğundan İsveçlinin bu par- lam sporculardarı lıiç eksiksiz bir surette kırlangıç atlamasını nasıl yaptığım .R.Ös-
lak muvaffakıyeti resmen tanmmıya- ı termekledir! 
caktır. ---------------------------------------------------
D ünya şampiyonluğu maçlarında yirmi senedir 

görülmemiş bir netice ! 

Coe Luiz 
Şmelingi 1,5 dakikada mağ l Qpefti 

Aylardanberi bütün dünya spor me
raklılarının sabırsızlıkla bekledikleri 
Coe Lui - Şmelin&" boks maçı nihayet 

Su 
topu 

acar:ar Çeklerl yendll8~ 

1 - Lehli Veglarski 4~,02 metre, 
''Lehistan rekoru". 2 - Fransız Virts 
46.52 metre. 

Amerrb~aı<dJaı 
Nevyork, (A. A.) -Prentavn'da Pa 

mer stadında yapılan atletizm müsa
bakalannın neticeleri şunlardır: 

dün gece Nevyorkta Yanki stadyümün 
de yapıldı ve zenci yumrukçu Lui bir 
buçuk dakika gibi pek kısa bir zaman 
içinde Almanı yere sererek dünya 
§ampiyonu unvanını muhafaza etti. 

Budapeştede Margerit adasında in? 
edilen 50 metre boyunda yeni bir yilı
me havuzunun açılışı münasebctiYıe 
tertib edilen müsabakalarda Macar su 
topu eki pi Çekoslovakya eki pini 9 /O 
ınağlub etmiştir. Macar kalecisi b~ 
müsabaka ile 75 inci entcrnasyon 
karşılaşmasını yapmıştır. 

Diğer müsabakalarda alman neltct" 
ler şunlardır: 

100 METRE SERBEST: 

1 MiLLİK KOŞU: 
1 - Amerikalı Glen Kunigham 4.2 

dakika. 2 -Amerikalı Komam 4 daki
ka 10.4 saniye. 3 - Belçikalı Josef 
Mostred 4 dakika 11.6 saniyede. 

440 YAlmA: 
Villinıns 47.5 saniyede. 

880 YARDA: 
Betham 1 dakika 52.2 saniye. 
3/4 MiL: 
1 - Rideout, 3 dakika 0,3 saniye. 

:<Yeni Amerika rekoru). 
2M1L: 
1 - Sers 9 dakika 16,4 saniye. 
SffiIKLA YüKSEK ATLAMA: 
Meadovs ile Varmerdam her ikisi 

de 4,42 metre. 

Iki dünya rekoru kırıldı 
Berlin civarında Kotbüsde yapılan 

atletizm müsabakalarında 200 X 2 
metrelik bayrak yarışını Albüs, Dörf. 
feldet, Voi~t ve ~.foller'den mürekkeb 

~ 

;ı,~ ~ ~ ~ --;; 
lzmir Fuarında 
Mıntakalar arasında 

Müsabakalar yapllacak 
Ankara, 21 (Telefonla) - I<utbol 

federasyonu İstanbul ve Jzmirde ol • 
duğu gibi Ankarada da bir hakem ko
mitesi teşkil etmiştir. Komite başkan. 
lığına futbol ajanı Ferit Karsli geti
rilmiştir. 

Komite hakem seçmek, hakemlerin , 
umumi ve yeni bilgilerini arttırmak, 
yeni kurslar açmak, ehliyetsizlikleri 
görülen hakemleri diskalifiye etmek 
vazifelerilc muvazzaf olacaktır. 

Bundan başka !zmir fuarında geçen 
sene olduğu gibi bu sene de mmtaka. 
lar arası futbol müsabakaları yapıla
caktır. 

Müsabakalara İstanbul, Ankara ve 
Trakya mıntakaları iştirak edecektir. 
Bunlardan başka bir Mısır ve Yunan 
takımın da fzmire gelerek birer dost
luk maçı yapmaları muhtemeldir. 

Bunun için te~ebbiislere girişilmiş. 
tir. Yugoslav. Rome>n. Yunan milli tn
kımlarlle Ankarnda yapılacak futbol 
kımtarl!e Ankara da ilk haf tasına 
tehir edilmiştir. 

Almanlar kendi boksörlerinin gali
biyetinden o kadar emindiler ki, dün 
gece bütün .Alman radyo istasyonla
rında bu müsabaka hakkında sözler 
söylenmiş ve boksötleriııin muhakkak 
surette galip geleceği ilan edilmişti. 

Almanya radyoları müsabaka zama
nından biraz evvel milli marşı çalmış
lardır. 

Bu sabah aldığımız telgraflarla dün 
gece dinlediğimiz radyolara göre: 

Maçtan evvel Şmeling de, Coe Lui 
de kendilerinin kazanacaklanna emin 
edilcr. Şmeling, gazetecilere bulundu
ğu beyanatta şöyle demiştir: 

" Rakibimi geçen seferkinden daha 
çabuk yeneceğime eminim. C'.reçen se
fer 12 ravundd:ı yenmiştim. 

''Bir çokları bu iki sene zarfında 

benim gerilediğimi. Luiz'in terakki 
ettiğini söylüyorlar. Halbuki ben ken 
dimi onu yendiğim zamanki kadar. 
hatta dah iyi hissediyorum ve emi
nim ki Coe Luiz terakki etmiş değil
dir. Onun hnla bir çok zayıf noktala
rı vardır.,, 

Zenci boksör de beyanatında şöy· 

le diyordu: 

''Şmelingi iki ravndda nakavt ede
ceğim. Çünkü oyunda hücuma çok geç 
başlar. Bu b:.icuma geçmesi için .de ken 
disine fırsat vermiyeceğim. 

''Onunla ilk karşılaştığımız zaman 
mağlüp oldum, bunu kabul ediyorum. 
I<'akat bu sefer mesele başka, o gecc
denberi ben çok şeyler öğrendim. Bu
gün o zamankinden çok iyi bulunuyo
rum.,, 

İki boksör gibi, taraftarlarının da ka 
naatleri çok kuvvetliydi. Maks Şmelin
gin bilhassa sağ yumruğunun kuvveti 
onun kazanacağına bir delil sayılıyor

du. Buna mukabil, diğerleri de zenci 
boksörün rakibinden daha genç olması
nı. onun galibiyetini temin edc•.;ek bir 
sebep olarak gösteriliyordu. 

Coe Luiz 24 yaşındadır, Şmeling 

ise ô:l yaşında. Bu suretle, araların
da 9 yaş fark bulunmaktadır. iki Ee
ne içinde 11 büyük galibiyet kazan
mıştır. Son galibiyeti ile bu muvaffa
kıyetler bir düzüneyi bulmuş oluyor. 

Maks !)melingin zenci boksörü bun· 
dan iki sene evvel yenmiş olması bu 
seferki maça büyük bir ehemmiyet 
veriyor, maç Amerikada gi.inlerdenbe
ri bekleniyordu. 

İki boksöriin çarpıştıkları Nevyork
taki Yanki stadyum'de seksen bin ki
§1 vardı, 

" 1027 deki Dempsey - Tunney ma-
<;mdanberi ilk defa olarak bir milyon 
dolardan fazla hasılat elde edilmiştir. 

Stadyumda ringe yakın yerlerde san· 
clalyeler bizim paramızla 40-•15 liraya 

satılmıştır. En ucuz yerler ele 5 liray
dı ..... 

Çar§amba günü Nevyork büyük bir 

1 - Dr. Ferenç, 59,8 saniyede. 
·100 METRE SERBEST YOZ~~: 
1 - Graf 5 dakika 5,8 saniye. 
KADINLAR ARASINDA: 
100 METRE: 

J (Sırt üstü) 1 - Danimarkalı g,·e-
ger 1 dakika 19,6 saniye. 2 - MaceJ 
Aç. 1 dakika 27 saniye. 

1unıı~m11 a.1 <1nrız uıJvıu m!ımıv :msn 
l'anda: Coe Lııiz 

heyecan içindeydi. Sokaklar, motosik
letle sehre gelecek olan Coe Luiz'i bek 
liyen halk1n. dolmuştur, bilhassa şeh
rin zenci mahallesi olan Harlem'den 
ahali büyük caddelere dökülmüştü. 

Zenci boksör, motosikleti ile, cad· 
deden süratini yavaşlatarak geçmiş 

ve soğukkanlılıkla stadyuma doğru i
lerlemiştir. Kendisini, zenciler ve ta
raftarları tarafından alkışlanmıştır. 

Bu mühim müsabaka için ringe çı
kan iki rakip gayet ciddi idiler. Hal
ka takdim merasiminden sonra ha-
kem her ikisine favl yapmamaları, a
§ağı vuruşlardan sakınmalarını sıkı 

sıkı tenbih ettikten sonra boksörler 
köşelerine çekildiler. 

Gonkun vurmasile beraber yerinde°i-ı 
fırlıyarak bir ok gibi Şmelingin üs
tüne hücum eden Coe Luiz Alman ra
kibini bir yumruk yağmuruna tuttu. 
A \'?'tıpa şampiyonu bıı ani taarruzdan 
adeta şaşırmış gibi idi ve yarım daki
ka içinde ilk defa nakdavn oldu. 

Hakem beş sayıncaya kadar kendi· 
ni topladı ve ayağa k:ı lktı. Şmclin
gin bu kalkı~:;ı Coc Luiz'in tekrar ay
ni şiddetle hücuma geçmesine vesile 
olmuştur. 

400 METRE SERBEST: 
Hveger, 5 dakika 20.6 saniye. 
100 METRE KlJRBALAMA: S 
Danimarkalı Sörensen 1d.akika2S·

2 
saniye. 2 - Macar Sigeti 1 dakiktı S 
saniye. __.,,,,,. 

Loodrada te nis 
maçları 

Londrada Duens klübünde yaP~: 
makta olan tenis şampiyonasının d ~ 
mi finalinde lngilız üsten Yugosl_a. 
Kukulyeviçi 6-2, 6 ?4, Çinli Kih0s10

• 

kie, Hindli Muhammedi 6-0, 6.2 ye~ .. 
'"'I>" miş, finalde de üsten Kihosinkie" 

6-2, 6-0 mağlub etmiştir. 
Kadınlar arasında: 6 Danimarkalı Sperling Amerikalı }il. 

diyi 6-8, 6.4, Lehli Jedrzejovska, ~i· 
merikalı Fabyamı 6-3, 6.2 yenmiş, I' 

nalde Jedrezekovska, Sperlingi 6."1 
6-0 yenmiştir. 

=====-===================& 
kazanmış oldu. . iti 
Dünya 5ampiyonluğunu bir ze~cl~1 

muhafaza etmesi, .:'\evyorkun z.enıc eti 

hallesi olan Harlemdekileri se\·i~?\1ıı 
deli etmişt.,ir. Harlem sakinleri bi\~ 
gece şenlikler tertip etmiş:ııt?r, ço. 
oynamışlardır. 

Anarlolu ajansmın verdiğ i 
mallımnt 

~façm bac-ı~{!'tcından bir buçuk da- f 
~ sııı' 

kika geı:::ni"ti ki zenci boksör rakibi- Nevyork, 23 (A.A.) - Her ıcf 
ne şiddetli bir sağ yuırrıık yapıştır- böksörler için dün gece yapılan b~t1' 

• 1 
dı. Bir buçuk dakika içinde bir hayli maçında Amerikalı zenci Co Luıı· *· 

• • J111llı 
hırpalanmıs olan Şmelin~ bu son sıkı ravundda Alman Maks Şmelıngı fl' 

vuruşla YE're serildi ve bir daha kalk- llıp etmiştir. Alman boksörünün su":~ıı 
madı. yörleri ''Sünger., i atmış oldukların 

Bu suretle C 'e J ıı:z 20 8enedenberl kendisi Ringi terketmiştir. ıcte' 
diinya şampiyonluğu maçlarında elde Co Luiz, ünvanını muhafaza etrflC 

edilemiyen ani ve kat'i bir galibiyet dir • 



Holivutun falcısı 
VoOdlozuaıraı IQ>aı~aı ıra~ 00yı 0 cdlo ::E 00 U a ıroırıı 

nsttD!KlOaUGUilD IMlaılQ)eır veırlyorr 
Holivutta oır falcı kadın var. Ma

dam Lola. Bu kadın lrlandalıdır. Yıl. 
dızlara bakmak suretiyle istikbal keş
fettiği iddiasındadır. Kendisiyle görü. 
şen bir gazeteciye meşhur yıldızların 

istikbali hakkında bir sürü malumat 
vcrmıştır. [şte soylediklerini bir kıs
mı: 

Yoan Benet tekrar evlenmiyccek. 
Bugün Simon Simon ile yaşıyan eski 
kocası Gene Markcy ile tekrar birle
şecek. 

Con Barimurun eski karısı Dolores 
Kastello 19:~!} da tekrar evlent'rc>k. 

IK l\dJ <Ç lbJJ IK 
H~~IE~IL~~ 

:ı. Annabella ''Süvcyş,. isimli bir film 
çeviriyor. Bu film birçok yorucu sah. 
nelerle doludur. Annabellanın yorul -
duktan sonra domino oynamayı ve bu 
suretle dfalenmeyi sevdiğini bilir mi. 
sın iz? 

"' Bu sene "Tatlıcılar buradadırlar,, 
isminde bir film seyred~cek ve ka\ıla 
katıla güleceksiniz. Bu filmi Lorel ıNe 
Hardi ile genç Viyanalı yıldız Della 
Lcnt çevireceklerdir. 

11- Meşhur tiyatro müellifi Piyer 
Volf'un "Kahrolsun erkekler., kome • 
disi filme alınıyor. Elvir Popesko bu 
fılmde baş rolü oynıyacaktır. 

:t- Milton için yeni bir senaryo ha
zırlanmıştır. İsmi: "Taksi şoförü O. 
jen'' dir. 

* Eski yıldızlardan Teodor Valansi. 
sessiz olarak çevirdiği şark hayatını 
anlatan "Yasemin" filmini yakında 

sesli olarak çevirecektir. 

F'ayvre ikinci 
sonra m~hur bir yıldız olacak. 

.Marlen Ditrih Kolümbia yahut Faks 
film şirketiyle yeni bir mukavele im. 
zalıyacak, bu yıldızın yeniden sine -
maya dönüşü çok parl~k olacak. 

Şarlo bir film daha çevirecek. Bu o. 
nun son filmi olacak. 

Karol Lombara hastalanacak. 
Loretta Yung on sekiz ay içersinde 

hiç tanımadığı bir adamla evlenecek! 
Diyana Dürbin'in 

çevirdiği osn film 
muvaffakıyet ka -

zanamıyacak, fa • 
kat ondan sonraki 

filmi bir şaheser 
olacak! 

üç yeni Fransız 
sız yıl<lızt ... Sa
l)((11lcyi11 yataktan 
kalkmışlar ı:e burun
lctrını cmrıa ycıslıyarak 

.~a1mh 9iiııcşiniıı doğuşıaıı .. 
seyre dalınışlardır. 

:··-·-······ .. ···············= 
i Konstans lJcııct, : . . 
i Rober Toylar, Bar. i 
: bara Stanvfk... : : ~ ................................ 

• İngiltere kralının P arfsi ziyareti 
münasebetiyle Olempiya sinemasında 
( Hindistanda telaş) ismindeki 1 ngiliz 

f ilmi gösterilecektir. Bu filmin ilk 
temsili 23 haziran günü saat dokuzu 
çeyrek geçe yapılacak ve Paristeki 
İngiliz sefirinin himayesi altında ola
caktır. 

~ Luiz Rener yeni bir film çeviri
yor: Oyuncak kadın. Bu film, yeni yıl

dızın hem güzelliğini, hem istida
dını meydana çıkaracak bir şaheser o
lacakmış. 

:t- Genç yıldız Yenye Roger (bu genç 
artistin önümüzdeki sene içersinde üç 
yeni filmini göreceğiz) kendisiyle gö. 

rüşen bir gazeteciye şunları söylemiş

t ir : 

- Sinema artisti olarak kalmak nL 
yetinde değilim. Muharrir olacağım. 

Büyük bir romancı . Evlenmekten iğ-

r enmiyorum. Fakat müstakbel kocam 
hiçbir arzuma mani olmamayı taah
h üd etmelidir. Dansı pek severim. 

Günde hiç durup dinlenmeden 9 saat 
dans edebilirim. 

• Meşhur Karmen operası filme a
lınmak üzeredir. 

.": . . 

Bir yıldız 
B 
o .. _ 
G 
u 
L 
D 
u 

Beyaz perdede gördüğüı:nüz ve beğendiğimiz kadınlı er
kekli yıldızların sinema haricindeki yaşayışları bizi çok 
alakadar ediyor. Sinema mecmuaları, haftalık ve günde. 
lik bütün gazeteler, muharrirlerinden birkaçını daima bu 
mevzu üzerinde harekete geçiriyorlar. Mecmuamızı ka
rıştırırken, gazetemizi okurken bol bol bu çeşit yazılara 
ras6eliyoruz. Bu yazılar, ekseriyetle yıldızları tasavvur 
edilebilecek bütün nimetlerle dolu bir cennette yaşar ola. 
rak gösteiryor.. Bunlar arasında onların talihsizliklerin
den, başlarından geçen felaketlerden bahsedenleri o kadar 
az ki... Bu yüzden blitün okuyucular yıldızların taliine 
imreniyor. Fakat acaba hakikat tamamiyle bu mu? Yıl
dızlar, günlük hayatlarında her elemden, her endişeden 
uzak yaşıyorlar mı? Onların herhangi başka bir meslek 
sahibi gibi, mesleğine, sanatına ait düşünceleri, kaygula. 
rı. ıstırapları yok mu? İsti.kballerini düşünürken onlar da 
başkaları gibi ürperiyorlar mı? Bu suallere hayır cevabı
nı vermeye imkan yoktur. 

En meşhur, en çok para kazanan yıldızlar bile değil 
istikballerinden, çevirmekte oldukları filmde muvaffakı. 

kazanacaklarından bile emin değillerdir. 
Yıldızları tehdit eden en büyük tehlike, beğe

nilmiyecek, senelerce emek mukabilinde kazanıl
mış bir şöhreti, bir film, bir sahne, hatta bir tek 
jest yüzünden ka~·betmek tehlikesidir. 

Bu tehlike nereden geliyor? yıldız. 

. lar şöhretlerini niçin kaybediyorlar? Bu 
sebebleri bilmeye imkan olsa, belki yıl
dızların muvaffakıyetini sigorta etmek 

mümkün olabilir. Fakat besbelli değil. 
Y1ldızlan halkın gözünden düşüren 

sebebleri vakıft bilmiyoruz, fakat bu 

gözden düşmenin nasıl başladığını, na. 
sıl devam ettiğini ve ne suretle netice-

lendiğini pek alft takib edebiliyoruz. 

Yıldızın halkın gözünden düştüğünü 

;Ik defa sinema salonları direktörleri fı"' 

zer. Çünkii y1ldızların muvaffakıyet barometresi, 
sinema gişesinde satılan bilet sayısıdır. Bu mik. 
tar, hazan tıpkı I?akiki barometrelerde olduğu gi
bi, birdenbire düşer. Meselfı bu sene sinema mev. 
simi başında Con Kravford'un filmlerinde bilet 

satışı birdenbire korkunç bir şekilde düştü. Amerikada Kra,•fordun filmle
rini gösteren sinemadaki seyirciler, ihtiyar bir adamın ağzındaki dişler gibi 
seyrekleşmeye başladı. Sinema dire~törleri artık Kravfordun filmlerini almı
yorlar. Filmleri kiraya veren müessese} er şaşırdılar. ''Nasıl olur, diyorlardı, bu 
filmler için yüzlerce milyon sarf edildi!,, Fakat salon sahibleri bilançolarındaki 
rakamlardan başka bir şey bilmezler. Cevabları basittir: "Halk istemiyor.,, 

Yıldızların halkın gözünden düşmekte olduğunu çabukça anlıyan yerlerden 
birisi de pastahanelerdir. Bir yıldızın p arlıyacağı yahut söneceği hakkında sağ. 
lam bir fikir almak ister misiniz? me.kt uplarını götüren müvezzie sorunuz. O 
bu suale cevab verirken, yıldıza gelen mektupların sayısına dayanır. Yanlış da 
değil. Yıldı1,.ı. gelen mektuplar çoğalmışsa, halk yıldızla fazla alakadar oluyor 
demektir. Mektuplar azalırsa artık halk, yıldızla alakasını kesmeye başlamıştır. 

Fakat sinema salonları, film kiralryan müesseseler, studyolar, hatta bizzat 
yıldızlar böyle bir feli\ket karşısında mii tevekkil8.ne boyun bükerek talilerine ra
zı olurlar mı? Tabii hayır ... Onların da başvurdukları vasıtalar vardır. Bu vası. 
talara kısaca bir bakalım: 

1 - Yıldızın çevirdiği filmlerin cinsini değiştirmek ... Bu tedbir ekseriyetle 
mümkün olur. Meselfı Katerin Hepbürn iin ağırbaşlı filmleri halkın canım sık. 
maya başladı. Bu yıldıza hafif filmler çevirttiler. Sönmeye başlıyan yıldız, ye
niden parladı. tren Dün heyecanlı filmlerle parladı. Heyecanda muvaffak oluyo. 
rum diye her filminde fazla heyecanlı, gözyaşları, lüzumsuz hareketler yaptı ... 
Kıymetini düşürdü. Sönmek üzereydi. bir rejisör bu yıldıza esrarlı zabıta film
leri çevirtmeye kalktı. Bu yıldıza muvaffakıyet getirecek yerde onu büsbütün 

öldürdü. Muhteşem bir sır filmi yalnız Amerikada değil, yeryüzünün her ta
rafında hatt..1. Cinde ıslıklarla ka~ıland ı. Artık hiçbir rejisör 1ren'e rol vermek 
istemiyordu. CUretkfır bir rejisör bir defa da treni komedide denemek istedi. 
Ona "Teodora çıldırdı,. filmini çevirtti .. Yıldız tekrar parlamıştı. (Mel'un hal<i. 
kat) (Yaşamak ne tatlı!) filmleri yıldıza eski şöhretini verdi. Konstans Benet 
ba~aşağı diişüyordu. (Görünmiyen çiftler komedisi imdadına yetişti. 

Sinema muharrirleri bu misallerden bir kaide çıkarıyorlar: Dramda muYaffak 
olmıyan artistleri komedi kurtarabilir, fnkat komedide muvaffak olmıyan ar
tist sanat için ölmüş demektir. 

2 - Yıldım radyoda konferanslar verdirmek, sesi güzele şarkı söyletmek .• 
Marlen Ditrih ve Rober Taylor muvaffakıyetlerini radyoya borçludurlar. 

3 - Yıldızı gezdirmek .. Holivutta studyolar şöhretini kaybetmeye başlıyan 
yıldızları Nevyorka yahut Şikagoya gönderirler. Orada yıldız matbuat mümes
sillerine ziyafetler verir, balolar tertib eder. lsmi etrafında alaka uyandırır. 

4 - Matbuattan istifade ... Bu en geniş sahadır. Studyo gazetecilere müra
caat eder, para döker. yıldızfarm evine muharrirleri yağdırır. Muharrirler y1L 
dızla göriir-ıiirler, miilakatlarını bllyük harfli ba'3lıklarla yazarlar, poz poz resim 
koyarlar. Hatta gazetelerle uzun zaman için mukaveleler imzalanır. Karol 
Lombar. muvaffakıyetini. altı muhtelif gazeteyle her hafta iki defa kendisin-

"( devamı 15 inci sayfada) 
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Denis gülümsedi: beni fena halde 
korkutuqorsunuz, baron I 

Denla dikkatle ona bakıyordu. Mu- ı ter benJmJe mutabık kalmUMDıs in. 
azzam bir yallLD atmıe ve bu yalanın- giltenı btlkbletlıün çalmchpu bllcll. 
da muvaUak olmuştu. Baronun haU fi ctzli evrakı abnalmaktan çekin • 
bunu ona açıkça gösteriyordu. medilinl guetelerle yazdırarak blltUn 

- Hakkmız var binbafı, hata et • dDnyaya Uln edeceğim. 
tim. Ihtiyarlamağa batladlfımı bllle- Deni• ,Ulllımiytrek cevab verdi: 
diyorum. F.akiden böyle bir gaf yap - - Beni fena halde korkutuyonu-
mazdım. Pek ala! siz dofruyu söyledi- nuz baron. Kadehinizi doldurmama mO 
Diz, ben de borcumu ödiyeyim. Mevzu. saade eder misiniz? 
babı olan blr tayyaredir. 

- Tayyare sanırım ki pek mUphem 
btr kellmedl r. LQtf en biraz daha sa • 
rih konuşur musunud 

Fon Störbaynı sabrını kaybederek 
8aylendi: 

- Botuna vakit kaybediyoruz. Han
gi tayyare oldufunu benim kadar sfı. 
de billyonruııuz. Çalman evrak yeni 
tayyaremiz .. Lu.ftoogel,, ln plAnlandır. 
Şimdi eau pazarlığmırza girebilir mi
yiz? 

- Hayhay! doğru söylediğtnluı 
fhndi kanaat getirdim. 

- Şu halde size eu haberi vereyim: 
yeni tayyaremlı maalesef pllnda gö
rllldQU tekilde muvaffak netice ver
medi. Tecrübeler makinenin kullanı • 
lamryaeatuu g&terdf. 

Denle, cipramım JdllUııU silkerek 
llkaydane aordu: 

- O halde pllnm ~mmumdan ne 
diye bu kadar endl~ye dOşUyorsunuz ! 

- Tamamlyle hU8U81 ft phst se • 
bebler dola1J1fyle binbqı... Pl!nlara 
hlo ehemmJ)'9t vermec!ifbnizl 16yle • 
mek tabii mibalAp olur. ÇUnktt fikir 
yepyenidir ve lbıerinde çalJt1lma mu
vaffak netice varmeıll ihtimali de ,.ot 
değildir. l'akat. bat 1N Wime7• Ilı. 
.... eaaaı JUbi.r.iJzt mev~· oldu. 
lu içindir ki fula ehemmiyet veriyo. 
nmı. Şimdiki Almanyada muvaffakJ. 
Jetslzlile uÇıyan bir adam, mahvol· 
m111 demektir. Bu vaziyette endiee iz. 
har etmemJ tabii bulUl'IUDuz samrmı. 

nem., ettkbetini bomıadan bir BU. 
al daha IOldu: 

- Bana bir teklif yapmak istiyor. 
wnuz pliba? 

- Evet. Bu panlan bl.Da vermeni
zi istiyorum. Mukabilinde ai7.e, Me
difinh paranuı bir mfalini vereceğim. 
Uıtellk Almanyad& son zamanl&rda 
,Ualaıınuı olan V."lrd ve KonolliS i
lllmli ajanlarınızı serbeat bırakmayı 
taahhfld ediyorum. Dahası var, Al. 
manyada sizi ölil veya dıri yakalamL 
fa muv'atfak olacak kimHye verile. 
celi vaadedilen mükafatı da. kaldırta
ealmı. 

- Hepal bu kadarcık mı? 
Baron hiddetle atıldı: 
- Ha)'ll'. Bepıti bu kadar değil! E-

XIV 
Oenia Karden ertesi abah geg u

yandı. Gllssinin oda hbmetçlai Jak 
P'olberfn akpmdan verilen emir 0-. 
rine sabahleyin erkenden zabıtaya mU. 
raeaat ederek Mordavntm eeyumı &• 

lıp getireceğinden emindL Filhakika 
eşyayı, odasıyla Gilssinin odunu bi· 
riblrinden ayıran küçük aalonda bul
du. 

Bunlar çok bir şey değildi. Tam ma. 
nastyle roltlne uygun bir hayat yaşa. 
mak kaygusiyle zavallı Mordavnt hiç 
bir eeyi ihmal etmemiş, eşyasmı pa
l"UIZ kalmış kibar bir kumarbazmldn
den farksız bir halde seçmi§U. Elbfle. 
ler iyi bir terzi elinden çıkmıf olmak. 
la beraber eekiceydi. Kunduralar ta. 
mir görmtlf, çamaşirlarm öte.ı berla1 
dikilmişti. öıu, bunlardan bqka bfr. 
Jraç kitap, eski bir yuı maldneal, bir 
tenis raketi ve birkaç aolf bastonu bı
raJmıqtı. 

Blltilıı bu ll)'al1ID evvelden gayet in· 
ce bir tetkikten geçlrildllt anlqılıyor. 
du. Elbiaelerin utarlan 6tedell beri • 
den aökWmUt ve Jnmcluralarm &kce
lerfnde delikler açılmııtr. Yam makt. 
ııell ,allltıaM-..eNdtıAp..ıra.ı.._... 
Iexlft ftMlRlıptt. ~fon Störhaym. 
m adamlarmdan IODl'& Denia de bUn. 
lan inceden inceye muayene etti ve bir 
§eY bulamadr. Etyayı boı yere Batına!· 
mrştı. 

Güssi, Mordavntm eıyuı anamda 
yalnız golf bastonlarlyle allkadar ol· 
du. Bunların birinci sınıf bir oyuncu
ya ait olduğu derhal anlqılıyorda. 
Fakat epey zamandanberi kullanılma. 
dıjı belliydi, Üzerlerini toz kaplamıı. 
tJ, Kadenf kısmılarıysa vazelinli ola • 
rak duruyordu. Riviyerada golf oyu
nu nispeten masraflı bir eğlence ol· 
duğu için Mordavnt oynamağa imkan 
bulamam11 olacaktı. 

- SaaU zavallı Kordavntm anneeJ. 
ne göndermeliyiz Güui •.. 

- Evet. Siz de hatıra olarak bir teY 
alıkoyun uz.. 

- Ben kitapları &lmm. 
- Ben de coU butonıarmı. Dojru. 

au çok gillel oeyler. Benimkilerden o 
kadar meınııun değildim. Prunroı ı•· 

mlJI •"10 -· 
G&ilJonun ld benim lçiıı naza, leveye lmkAn kalmadı. Ya 

kabul edeeetlm, ya reci! İkilf ortaamda ba bocalamama, karar· 
mılığmu gizlemek için bebaneler uydurmama imkln yok. Her 
Wrlfl münakaşa kap11!1ı kapandı. Biz artık Pariı'de defll, ya 
.t.puya'da, ya Şark'dayıs: lft.e 1bni. Serrac, tatoıtk Havva-ıtm 
&ıtlade clia çökmüş, palumı. abm, kellesini ona veriyor. Bu 
IOD EndülU. Arabını kabul edeyim mi? 

yet ıuzeı golf oynuyor. Bu butonlar
la onunla maç yaparım. 

GtlasiDJn bu apordakl meharetlnl 
pek Jyl bilen Deni8 ıtıldtl: 

- O halde maflOb olmıya ıtmdi • 
elen hazırlanın. 

• • • 
Denis otelden çıkarak pzlnonun 6. 

ntlne kadar ytlrlldU. Gece yalan yağ
mur ortaııp latif bir serinlik vermit
tl. Rıhtmım parmaldıfma dayanarak 
denizi seyre koyuldu. Kanara harlku. 
1Ade ıctt. Çok gbel bir yat bllhuea 
dikkatini çekti. 

- Bonjur blnbqı Karden. Bu aa • 
bah çok neteli görünUyOl'llUDUZ. 
Denlı. eli ppkumm kenarında, ge. 

rt döndU ve Olga Bednqka ile ytla ya. 
ıe reıdı. 

Gtbel, mUtebeuim ve zarif haliyle 
genç kız DenJain seyrine daldığı man
mranm bir ctla'il gibiydi. Denizin ve 
göllerinin rengiyle ctıae1 bir ahenk 
yapan mavi blır rob glymlttf. O zam&· 
na kadar onu hep PaJm Blgde mayo l. 
le g&mtlf olan Denla Olpyı stylmll 
olarak bir kat daha rtıaeI buldu. 

- Erkencialnla mqallah matma • 
MI. Gtıntın en rtlal uatincSe dqan 
çıkmıpnna. 

- Haldmm var. Bu 1aatte her ta
raf pek ,u.ı. Bllh••• denlı.e hyıb
yorum. beni hem cezbediyor, hem de 
korkutuyor. 

- Denizi &Dbyoraunuz demektir tu 
halde... Denlı.de çok aeyahat ettlnla 
mi? 

- Maalesef lalç f1r1&tmı ~ulama. 
dım. Hep tınildlyle Y&flYOl'WD· Harlku.. 
ıtde bir' llY olmalı ... Bakam yata, stl· 
verteye tente prlyorlar. Gtlvertec!e 
kahvaltı yapaeaklar pllba. •• 

Yata bakaralı: pmlnin bembeyu 
allt\eti Uaerlnde nokta gibi görllııen 
tayfalarm manevra.mu ae)'l'ettiler. 

Denia aordu: 
- İlllılnizl aormama mUaaade eder 

mtmnlıT 

- Hakkımda epey maldmatınıa var 
aamyordum. 

- Bana blaat aöylediklerlnllden 
bqka h&kkumda biç bir teY bllml • 
yorum. Sile pne fröylayn Olp diye 
mi hitab edeyim! 

- Hayır. t.mlm Erib fon Methih
tlr. 

- Meşhur bir lalm. Sil de bu isme 
tere! veriyorsunuz. 

- Erika yaban demeti demektir. Bu 
ia1Dı bu& unım dtlftlyor mu T 
Ben Aleti ancak heaaplı bareket et-

ı l>tvama w•r \ 
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vaaan = M. •· 
Rıza, üç yaşındaki · 1Öveg kı%ını 

niçin öldürmüş? 
-4S-

Katil ceaaaııu ı&rmUı. ölmüttU ı ... 
UVEY KIZINI öLDUREN BABA 1 

Şimdi, hangi haplaanede raı~lı • 
mı pek iyi hatırlamıyorum. Ya Sıvaa, 

ya Ankara <>laceık .. 
Bir gün koiuıta oturmuı, ~yl<ırımı· 

zı içiyor, derleflyorduk. Blr aralık ağız. 
dan ağıza bir haber yayıldı: 

- Rıza c•lmlt. kalem odulllda imlt 1 
Rıza!.. Klmdl bu adam?. 
Her halde töbretlinin ( J) biriydi. 

Çünkü, bu MSz üzerine bütün koğuı a
lika göıtennltti. Adının etrafında tel• 

ab ıeaab konupnalar -oluyordu. 
Merak ettim, ıordum: 
- Kim bu Rua?. 
- KatlL. Uç YIJm:SaJd üvey kızını 

&ldllrmUf .• 
Bulundafum hapiaanelerde bir çok 

keıtl ıuçlannı tesadilf ettim. Anaum, 
babumı, kardetlnl, karnını öldUrmleri 
gördüm. Bpmdileriyle ahbap oldum, 
arzuhallerini, llyihalarmı yudım. FL 
kat çocuğunu - velev Uvey - öldüren bi
rine ruttamndığım l~ln, Rızamn bir 
an evvel içeri ıelmealnl dört gözle bek
liyor, ıörmek istiyordum. 

Nihayet geleli. Onu bizim koğu§a 
vennlılerdL Rıza irlyan, poıbıyıkb bir 
adamdı. 

Baa mabk6mlu vardır, daha hapi· 
aaae,. prdilderlnln Uk günü, yaptıkta
n cinayeti. hmuhlı, dolandmcılığı ve 
ilh • aanki bir marlf etmlı ılbi • bire bin 
katarak fiyakab, fiyakalı anlatırlar. He
le adam atdUrmUflcr, birini tltlemit
lene, hllıtileyl edam akıllı bUJillturl.-, 
telleyip puJlarllr ve curur ( f) duJ'!lfJar 
bundari .• 

Bazıları da ıUJratt olUr. Kimle ile ko
nuımu, ahbaphk kunnu, hele cezası 
keabl kat'iyet etmemlt olutaa, yapttit 
ite deir kimseye bir 9ey söylemez. · 
Cezalan kat'iyet keıbedenlerin için· 

de ıtır b:'}lı o!anlar da vardır. Bunlar, 
tık on bq elin, yirmi gün içinde. hatta 

aylarca bir teY ıöylemezler, macerala
rmı anlatmazlar, yavaı yavaş etrafla • 

rındrı~rle anlaınuya batladıktan ıonra 

her ıeyi aöylerler. ifledikleri cinayeti, 
yaptıkları bınızlığı, karmanyolacılığı. 
dızdızcılığı, panduflacdığı tafıilitiyle 

anlatrlar. Yaptıklatını anlatmıyın 
m<akiımlar da vardır. Bunlar ihtiyatı 

aeven lrimaclerdir. 
PUP NOKTASI! 

Maaımfih, yeni içeri dÜfen bir m,ah· 
kClmun ıUkQtl olmall'nl, lhdystlı hare
ket etmeıine, kimse ile lronuımamasma 
nlmen, daha içeri ıirdlll dakikadan 
itibaren mahpuıJar. itl•dlll ciııırcte, 
,SPtılJ hınıalıfa dair bUI tt"'1 atr•· 

nider, ufak tefek malümat tide ederler. 
Nereden öğrenirler?. 
Kim verir bu malUınatı mahpualara?. 

lıte meaeltnin püf noktası burasıdır. 
Bu akıl ermeyen b:r sırdır ki, anah

tilrı mahkUmlardadır. 

RıH da, ilk cilnlerde kendi kötesin. 
de. herkesten ayn yapmıya baıtadı ..• 
Bahçede duvann dibine çömeliyor, ko
caman elleriyle aardığı kalın cigarayı 

foıurdatıırak içiyor, kimH ile konuı • 
muyordu. Koğutta da böyle geçiyordu 
gUnleri .•.. 
Kimıe ile konupamauna, daima 

gekingen, yapmasına ratmen, he. 
men bUtUn mahJr<Unlar, Uvey kısını na
ııl öldUrdUtunU ölrenıniflerdl. 

Atıdan f'lıza dolatan, ıevelenen 

MSılere gl:Sre, Rıza ne kuıgmhkla, ne 
J hıratan kendini Jr.aybederek, ve ne de 

aarboılukla itlemiıti bu cinayeti ... 
Onun kullandıfı 6lilm lleti ne bıçak, 

ne tabanca, ne sopa, ne sivri bir t&f, ve 
ne de bir demir parçasıydı. Bir çuv,.ı 

nohuttu bu!. . 

Bunu duyduğum raman pprdıın. 

Bir çuval nohut nasıl ölilm ileti olabi • 
lirdi?. 

Merakımı gidermek, cinayeti niçin 
ve nasıl itledifini 6ğrenmek için Rıza 
ile ahbap olmafa çalqtım. BunE• yanaı
madı, herkese yaptıfı gibi, benden de 
unk kıldı. 

Kaçtı, benden uak kıldı ama, niha
yet bir gün. inahcup mahcup yr.rumı 

10kuldu. Kekel~r tibl: 

- Size bir ricam var. 

Dedi. Yumu,ak bir acale aordum: 
- Hayrotat Ellmden celen hır t•f 

lıe kolay .. 
Anlattı ... 

- Mahkumlann idc:lialanna ıcsre, ben 
iıtldalan, liyibalan kıyak, uıturuplu, 

itin • ıene onların bir tözüyle • tam: 
"Bam teline!.,, dokunarak" yuıyormu. 
fUm.. Rıza hunu duymuı, bunun için 
ıelmif, bir iıtida yaamakbium rica e
diyordu. 

P'rrsatı kaçırmadım.. btidoyı yaz • 
madan evvel fllrt koıtum: 

- Uvey kınnı niçin ve na11l 6ldUr· 
dün?. Bunu anlatıraan sana gUzel bir 
lıttda yuanm. 

- Ben öldürmedim. Kan oldu. 
·ınkln. kendini auçıuz ve cUn;iaaıı 

göıtermek içln kullandrlr Uaan ve rnU
dafaa tarzı o kadar y•van; o kadar 
kuvvetti& ve o kadar audandı ki .. 

Hemen tabiyeyi det"ıtirdbn, dıdial 
ki: 

(Devam' tıar) ·-· y Al I\ N. o N o R l: o ot n Al z K 1 • 

Bu yan İapanyol, yan Arab mektubu okuyun. Rene'ciflm, 
görecekainla ki atk Bilin f elaef enizJn btltUıl o )'alıttdiee ıartıa
rmdan, hesaplarından üatü.ndür. Bak, Rene, mektubun göf
sllmde, benim lı&yabm1 bUl'Jualqtırdm gitti. Böyle lrırk de. 
reden ıu getirmeğe ne ihtiyacım var! göirem8lerhıl bırakıp 
dindara.ne bir tevazula tnliyen bu ulan artık ilele.bed benim 
emrim aJtmda değil m!dlr? Hillerin-Bertin .80kaiaıdakt inincle 
lrfmbiJir nekadar göğredi ! nerede oturduğunu biliyorum, bende 
bir karb var: F .• baron dö Makumer. Cevab yumama imJWı 
lmııkmadı. ltll'atma iki tramelya atmaktan batka yapılacak bir 
feY yok. Temiz, hakiki. sade aşkta ne te)'tanca bir meharet 
var! bir 1radm kalbini buit, kolay bir harekete mecbur etmek 
k_adar bllytlk bir bilgi olur mu! ey Asya! senin B!11 1"r gece'le
nnf okudum. onlardaki ruh da budur ; iki çiçek bir kaderi tayi
ne kMidlr. Elimizde bir demetle (1) KlarV Harlov'un on dlSrt 
cildini aııveriyoruz. Bir tel atetln önünde nasıl tıvnbrsa ben 
de bu mektubun kaqısmda öyle kJvnlıyorum. iki kamelyayı ya 
al. ya almL Evet veya hayır; ya öldür, ya yqat! fakat içim. 
den blr ses: "Hele onu bir dene!,. diyor. Beq de deneyeceğim. 

Çeviren: Nurullah 
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ATAÇ 

Bomeo ~ lfllyet operuı oynanıyordu; fakat aen ondaki Ud 
qılrm duo'au nedir bllmedlfln için, qlc dinine yeni ıirmtı iki 
kalbin o JJlht eefkat ifad•ini dinlerken duyacakları aadeti 
l&iavvur edemealn. Kaldırlmrn tannan tqlan tlı.eriDde ayak 
aeeleri duyunca yattnn. Şimdi, melelfm! ı&ııUm, batım ıw
içinde. Acaba ne yapıyor! neler dtlfUDUyor? Acaba bana alt ol· 
nuyan bir dUtUneeai. bir tek dUetınceel var mı? Söyledlll sfbl 
daima hazır bir k~le mi! Bunu nuıl anlamalı! benim na J61-
termemln udece bir mlnneUarlık, bir ltlkraıı hilllnden dol· 
dulun& ve tam rönJBmden gelmedlflne dair en utü bir tGP· 
hesi bulunmunu l•temem: acaba onda böyle bir .Uphe var mı! 
SirU. vt Ame'deki kadmlarm kılı kırt yaraa mUWlaaaJann•· 
Afk ~'ıun en ince muhakemelerine kendimi verdim. At'S 
hususunda kadmtamı • llllSjlk hareketleri de btlttın bir dU. 
tOnce, kencll kendtmiaJe mOCade!e ve blamlamam11 .terlet" 
Aleminin netf'*1dtr; bundan onun ha!Jerl ftl' nu! bu anda ":ı· 
ba neler cllltUııllyor! her akfam bana bir mektup 1UfP btltllll 
gün neler yaptıtmı anlatmumı kendlılne ne ınıretle emrede
yim. lılademkl ben1m, kölemdir, kendlaint meıgul etmem 11. 
zım: onu 1' altında necetlm-

(1) l11gUU romcuactM Bichardaon'Uft Mff'"'t r01Mnt C'lo
rieu Bar'lowe. Yaıkcrcı. ilmi f89ft ıwıao. h rorlWlflNt ~Jçelc 
Tmınnnanulıt'. 

Mart 

B EYAZLAR GlYDlM: satlarıma beyaz kamelyalar takıp 
elime beyu bir kamelya aldım, anne'lbde larmmlan 

var. Gönlüm olursa bir taneeinl laterim. Ne bileyim? içimde 
ona kırmızı kamelyumı blraa tereddüde mal etmek ve kararı. 
mı ancak "saha" da vermek arzuau var. Pek gbelim ! Grlff it 
bana dop doya blr bakmak için mU.aade iltedi. Bu akpmm 
f evkallde ehemmiyeti, glalice na olmanın itimde uyandırdıfı 
telA§, heyecan, yanaklarımı al al etti: her y&natnnda.. beyu 
bir kamelya üzerinde açılmış kırmızı bir kamelya var! 

Saat 1"r 
Hepsi bana hayran oldular ama pereatif etmeyi yalnıı bir 

kişi billyerdtL Elimde yalmı bir beyaz kamelya olduğunu p 
rUnce baeını eğdi. f al\at annemden bir de kD111111m11 aldp 
zaman baktım. yll&tıntın beyaa kamelyada farkı kaJmamıftr. 
Gelirkea elimde iki çlNIA bulunmuı blr ı.dut olabilirdi; 
fakat bu hareketim bir cevabdı. Yani IUrafmu arahatle an. 
Jattım. 

Paaar .aabaAt 
Ancak sabaha k&111 biraz uyuyabildtnı. Şimdi öğle vakti. 

Gritflt'e 16yleylp bir mektup yud~: 
.8Mon tUJ .Vdktımer'e 

Madmuel df eou,a, arkadqlarmdan blrfnden aJdıfı bit 
mektubun ktDdl eliyle bir. nntfni çıkarmılb; bu aureti eli 
alıp ıötUnnU..ilDUz. lıladmazel dö Şoliyö onu sizden iateıneınl 
eınrettl. Bu vetiJe ne JıtırmeUerlmin kabulUnU rlça ederim, Moll'" 
aleur 16 baron. 

Gri/fit 
(DfuntıwrJ 



yazan 
Austin 
Freenıan 

B I R yaz s<:ıbahı (tam ta. 
rihini söyliyeyim, 14 

ağustos sabahı), Torndayk ile 
ben, sabile inmek üzere, Sand
\'İçin golf sahasından geçiyor
duk. Her yıl tatil zamanını ge
çirdiğimiz o eski §ehrc Torn. 
dayk bir kaç g ün katıp bizi 
görmek için gelmi§tİ. O gün 
bizden c:.ynhp gidecekti; son 
tıabahımızı kum tepeleri üzerin
~en Şelmese kadar bir gezinti 
ile geçirmek istiyorduk. 

O mevsimde oralar rp • ıs. 
Sızdır. Kum tepelerinden inip 
te sahile vardığımız zaman gö· 
~kürlerde hiç kimse yoktu. 
Dtnizin taze yıkadığı kum üze. 
tinde bizimkilerden ba§ka a
)'ak izi görülmüyordu. 

Yüz yarda kc:ı:iar yol yürü
!Xıüştük; Tcrndayk birden dur. 
du, kumda bir çift ç.ıplak aya
fın bıraktığı izlere bakıyordu. 

- Belki kar:des toplamağa 

gelmiştir, dedi. Ama her halde 
l>egvel'den gelmemiş olacak, 
Zlehri geçemezdi. Denizden gel. 
Zlliş ve doğru kumtepelerine 
gitmişe benziyor .. Doğrusu o 
lac:ıtte de kari:les tutmağa çık
lllağı anlamam. 

- O saat ne demek? 
Tornd<>yk saatine bakıp: 
- Dün gece buraya saat on 

bir buçukla on iki arasında gel. 
121iş, dedi. 

Ben şaşırmıştım: 
- Nereden anladınız?. de

dim. 
- Anlaşrlmryacak bir §ey 

Yok, Anstey, dedi. Şimdi saat 
dokuz buçuk.. Büyük cezir, 
1ac:ıt on birde; gelmeden öğ. 
redik ya 1 .. Görüyorsunuz ki 

'Yak izleri de, büyük meddin 
bıraktığı çizgi ile suyun şimdi· 
ki yerinin arasındaki mesafe. 
ıtin tahminenin üçte ikisinden 
lonra başlıyor. Pek sarih oldu
tuna bakılırsa, bu izler her hal. 
de son cezirden sonr" bırakıl· 
!rıış olacak. Fakat ta kenara 
kadar da gitmiyor, o halde he. 
tlUz cezir bitmeden hasrı ol
rrtuş. Yani bizim izleri gördü. 
iUınüz yer, ayakların bastığı 
•~·atte denizin bulunduğu yer
dir. l\tesafcyi de tetkik edecek 
Olursak büyük cezirden bir sa. 
at sonra olduğunu anlarız. Bu 
•abahki cezir saat on birde ol
duğuna göre dün akşamki de 
tahminen onu kırk geçe idi. 
l:>emek ki o ad:-ım denizden çık. 
tığı zaman saat tahminen on 
blri kırk geçiyormuş. 

Ben gülerek: 

- Vallahi, Torndayk, de
dirn, siz insanı hayretten hay. 
rete düşürüycrsunuz. 
... - Öyle mühim bir şey de
gı1, dostum sadece bir alışkan. 
lık işi, dedi. 

Konuşa konuşa gezmemize 
devam etmiş, tekrar kum tepe
lerine yaklaşmıştık: bir çukur. 

da bir kat elbise gördüm; in· 
tizaınla katlanıp yerleştirilmiş 
Olduğuna göre: "Her halde 
deni • k .. . ze gırme uzere soyunmuş 
bır adamın elbisesi olac<•k, de-
dirn TA . 'k B . . a yanına gıttı . en ar-
ltadaşıma: 

- İşte sizin için bir muam
?tta daha, dedim. Bu elbisenin 
8ihibini bulun. Ben denizde ide 
kimse görmüyorum. 

.Arkadaşım: 

- Hiç şüphesiz burrolarda 
dc"·1 b gı , dedi. Bu dbiseler gece 
burada kalm:ş. Bakın, ayakka-
ıların üzerinde bir örümcek 

ağ kurmuş. Bir kaç damla çiğ 
de g·· Uk" H \.._ oz uyor. ele bir sahile 
va kalım. 

b· 1'ekrar tııv-. doY,ru döndük, 
ır Çift a •ak i:dnc c'::1a n· · t 

g~lC:,k. Bu.,lar denize c!cğ rıı 
{:•diyor, fa kat mesafenin tah
lllinen iıçte ikisinril'" ı1nnra 

KUMDA DZILER 
Bir günlük zabıta hikayesj 

kayboluyordu. 
- Gece karides avına gel

miş adam ol<ı:ak, dedim. Bura. 
dan denize girmJş, öteden de 
çıkmıştır. Ama elbiselerini u
nutmuş mu? Tuhaf şey, doğru· 

su. 
Torndayk: 
- Hem pek tuhaf! dedi. He· 

le bakalım, bu ayak izleri ile 
ötekiler bir mi?. 

Cebinden madeni bir metre 
çıkardı ve ayak izlerini ölçme· 
ğe başladı. Sonra öteki izlere 
döndük. Onları da ölçtü. 

- ikisi de bire benziyor, 1de. 
di. Ama herif nereye gitmiş? 

Elbiselerini giymeden gitmedi 
ya! Belki tekrar suya girmiş, 
boğulmuştur. Şelnes yolunda 
b~lki başka izler de buluruz. 

Sahilde yarım milden fazla 
yol gittiğimiz halde, hiç bir şey 
göremedik. Tekrar dönüp el· 
biselcri mui:l}'eneye başladık; 

tam o sıra':ia uzaktan, kumte -
peleri üzerinde iki kişi belirdi; 
bizim !durduğumuzu görünce 
yanımıza geldiler. Biri, adliye

de birkaç defa tesadüf ettiğim 
Hallet adında bir avukattı; ar. 
kadaşr da Mcrris adında Lon. 
rılr bir ·• avue., imiş. Ben de
arkadaşımı tanıştırdım. 

Hallet bir elbiselere, bir dt
ıssız sahile baktıktan sonra: 

- Ne olmuş? dedi; bu elbi
selerin sahibi nerede?. 

- Zannederim kaybolmu~ .. 
- Umit ederim ki şehre çır-

çıplak dönmemiştir. 

Arkasında bir golf torb"5ı 

taşıyan Morris bu işe fevkalade 
alaka gösteriyordu; eğilip el. 
biseleri muayene etti: 

- Hallet. dedi, bu elbiseler 
bana hiç te yabancı gelmiyor .. 
Hele yelek .. Geçen gün sizinle 
cynayan adamın &rkasında bu 
yelek yok muydu? Hani uzun 
boylu, esmer matrut bir adam. 
Adı Popof muydu, neydi?. 

Hallet: 
- Roskof demek istiyorsu • 

nuz, dedi. Evet, hakkınız var, 
onun yeleği. Zaten bana söy
lemişti: Gelip buradan denize 
girm('ği. mehtapt;;, kayıkla gez· 
meğe çıkmağı pek severmiş. 

Buraların tehlikeli olduğunu, 

ihtiyat ~östermek lazım geldi. 
ğini söyledim • 

Torndayk: 
- Gene öyle yapmış olacak, 

d('di. Elbiseleri gece burada 
kalmış." Bakın örümcek ağına. 

Hallet: 
-öylctyse başına muhakkak 

bir felaket gelmiştir, dedi. Bu
rada müthiş bir cerey~n vardır. 

Morris'le beraber sahile 
doğru yürüdü, sona gelip: 

- Hiç şüphe yok, dedi: a
yak izleri hep denize gidiyor, 
demek dönmemiş ... 

Tornclayk: 
- Var, dedi. ama biraz öte

de .. 
- Onlar b:o;ka birinin ola. 

cak .. Roskof gelmemiştir. Şim
:li biz ne yapalım? Bari elbise
leri golf sahasının emanetçisi
ne götürelim de polise haber 
verelim. 

Elbiseleri topladık. Hallet 
gömleği alınca: 

- Hakkınız varmış, Morris. 
dedi. Bakın, adr y;ız;ılı: P. Ros . 
kof.. Bol yelekle donda da 
marka var. Butonu da tanı

dım. 

Hallet önde. biz arkada golf 
sahasın ·n vestiyerir:e gitti. G::· 
niş bir o:ia, ort~da bir masa, du-

varlarda küçük küçük höcre. 
ter .. Hallet cebinden bir anah· 

tar çıkarıp dolaplardan birini 
açtr. T:>rncl:ıyk: 

- Elbiseleri dolaba koyma
dan hir cetvelini yuıp imzala 

sak daha iyi olur, dedi. Cep. 
!ere de b:•~<arız. 

- Pekala. Siz ne yapmak 
icap ettiğini bilirı;iniz; siz söy
leyin ben ıde kağıdı yazayım. 

Torndayk evvela birer birer 
t:lbiseleri söyledi: İskoçya ku
maşından ceket, pantalon, si
yahlı sarılı, yün örgüsü yelek, 
P. Roskof markalı fanila ile 
d:::n; kahve rengi çorap, k•~we 

rengi kundura, kumaş kasket 
ve ucu kıvrık baston .. 

Bu liste yazıldıktan sonra 
Trondayk elbiseleri masanın 

üzerine yayıp cepleri boşalttı; 
çıkardığı her §eyi Morrise uza
tıyor, o da bir gazeteye koyu. 
yordu. Ceketin ceplerinden P. 
R. m;..rkalı bir mendil, içinde 
bir kaç pul. bir kaç otel hesap 
puslası, bir kaç fatura, üzerin
de Mr. Peter Roskof, Sandviç, 
Beli Oteli yazılı bir kaç kart· 
vizit bulunan bir cüzdan çıktı. 
Bund"11 başka bir cıgara taba
kası ile 3 B. numaralı bir kur
şun kalem, bir de resim kömü. 
rü bulundu. Morris: 

- Bunlar ehemmiyetli şey • 

..... f:::::;.,' . .,..,,.,. 
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ler değil, dedi. 
Sonra cüzdanı bırakıp 

Torndayk'ın pantalonunun ce
binden çıkardığı çakıya baktı .. 

- Ne tuhaf çakı! dedi. Bir 
ağzr çelik, hem de yeni bilen. 
miş, bir tırnak törpüsü, bir de 
fildi~i ağız. Böyle çakı ağzı gibi 
kağıt kesecek te hiç görmemiş· 

tim. 
Hallet, Torndayk'ın bulduğu 
bozuk paraya bakıyor:iu; Mor 

rise cevaben: 
- Belki kağıt keseceği değil 

yemiş soymağa mahsustur, 
dedi. Ama bu paralara da ne 
olmuş? Hepsi de kapkara .. A
caba Roskof, kükürtlü bir ilaç 
mı kullanırdı? Siz ne dersiniz, 

doktor?. 
Torndayk: 

- Belki, dedi. ama öteki 
cepte de bu kibrit kutusunu 
bul:ium, o hiç kararm<ımış .. 

Hallete, üzeri P. R. markalı 
gümüş bir kibrit ku~usu uzattı .. 
Avukat cetvele, ceketin cebin· 
den çıkan anahtarlarla saati de 
vazdıktan sonra k<:•lemini elin. 
den bıraktı. Sonra elbiseleri 

t::;playıp: 

- Artık işimiz bitti, değil 
mi? dedi .. Bakın, ne kadar da 
kum var. Masanın üzeri kum 
doldu .. Artık bunları dolaba 

koyabilir miyim?. 
Torn:iayk: 
- Her h··~de beni şahit diye 

cağırırlar, onun için bunları bir 
<laha muayene edeyim, dedi. 

Hallet gülümsiyerek: 
- Görüyorum ki bu işin ~a

hitleri çok salahiyetli adamlar 
olacak, dedi. Buyurun, bak·n. 
işinizi bitirince habc.-r verirsi
niz. Ben gidip dışarıda bir cı. 
g··:a içeceğim. 

Morris ide onunla beraber 
cıktı Ben de bütün merakıma 

;;:ığmen onlann arsaından git
meğe mecbur oldum. Fakat pek 
uzağa gitmediğimiz için, ben 
pencereden arkada§ımı görü. 
yordum, bunun için merakımı 

da t<•tmin edebildim. 

Torndayk, işini tam usulü 
ile yaptx. Evvela masanın üze
rine bir gazete yaydı. Sonra 
bunun üzerine koydu ceketi, 
dikkatle muayene etti. Ondan 
küçük bir şey çıkardı ve sol 
k:::lda, demin benim de dikka. 
timi cc.-lbeden boya lekesine u
zun uzun baktı. Sonra ceketin 
yenlerini ve diğer yerlerini 
ölçtü. Nihtıyet ceketi eline alıp 
bastonu ile yakaya vurdu ve 
bir hayli kum düşürdü. Cebin. 
iden bir zarf çıkarıp içine o ku
mu ve demin cekette bulduğu 
~eyi koydu, zarfın üzerine bir 
~eyler yazdı. Diğer elbiseleri 
ayni surette muayene etti, fa. 
kat her seferinde kağıdı da de
ğişti~iyordu. Kasketin içini u. 
zun uzun gözden geçirdikten 
sonra içinden, anla:hğıma gö
re, bir kaç saç çıkardı. Bastonu 
da ölçtü ve çakının iki ağzını 
pertevsizle muayene etti. işini 
bitirdikten sonra o da bizim ya. 
nımıza geldi. 

Hallet: 
- Ne oldu, doktor? dedi. 

Sizce bu işin aslı ne? Bir kaza 

,,«._ '', .. 
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mı, yoksa ani bir cinnet mi'!. 
Torndayk başım salhy.zwrak: 
- Bakalım tahkikattan ne 

çıkacak? dedi. Elbiseleri kat
ladım. Bastondan başka her 
şeyi de sa~dım. 

Hallet gidip eşy'1yı dolabına 
koydu. Sonra gene yanımıza 

döndü. Tereddütlü bir tavır. 

la: 

- Polise haber versek, de
di, Acaba deniz cesedi ne za. 
man getirir. !dersiniz?. 

- Belli olmaz. Cereyan 
Tamize doğru gidiyor ama ce
sedi, sahilin herhangi bir nok. 
tc:ıSrna atması kabildir. Ben 
şimdi adli za'IJıta müdürüne bir 
kağıt yazıp göndereyim, adre
simi bildireyim. Siz de adresi. 
nizi yazın. Sonra bizi çağırma
larını bekleriz. 

Saat öğleye yaklaşıyo11:iu. 

Tekrar şehrin yolunu tuttuk. 
Hallet ile Morris'ten ayrılır csy 
rrlmaz yolda bizim madama 
rastgeldik ve hep birlikte, öğ. 
le yemeği yemek üzere, eve 
lanlardrı:ı bahsediyorduk. Fa
kat dikkat ettim, Torndayk, et. 
hi!;eleri muayenesi hakkında 

gittik. Bittabi hep sabahki o
hiç bir şey söylemedi, ben de 

· hiç bir şey sormamağı daha 
muvafık buldum. Ancak akşam 
üstü, istasyona doğru gider
ken, bu meseleyi açabildim. 

;- V••1lahi, de:ii. elbiseler h('. 
ni çok düşündürdü. Aklıma o 
k::dar garip şeyler geldi ki sı;y. 
!emeğe bi!e cesar~t edemiyo· 
rum. Bana öyle geliyor ki el· 
biselerin :1cpsi ayni adamın 

değil. İki kişi olacak. Biri bura
dan, öteki de ağlebi ihtim••l 
Tanet'in şark sahilinden 
Ramsgat ile Margat arasınrla 

bir yerden, belki Dumpton, ya
hut Brodsteyrs'ten gelmiş ola
cak. 

- Böyle noktrı~r noktasına 

nasıl rövleyebilirsiniz?. 
- Bilhassa elbiselerde but • 

duğum kumlardan anlıyorum, 

dedi.,Bilirsiniz ki. kum lda, toz 

gibi, bır çok kırıntılardan te-
5ekkül eder. Kumlar tetkik edi
lince sahildeki kayaların cin:>i 
anbşıhr.. Benim bulduğum 

kum da bu bakımdan çok ehem 
miyt-tli; hele bir de mikrcskop 
muayenesi yapılsın, o zaman 
daha çok şey öğreniriz. 

- Amma ayni adam muhte
lif zamr•:ılarda muhtelif yerler· 
de bulunmuş olamaz mı?. 

Tren gelmişti. Bu muhave
reyi yarım bırakmağa mecbur 
olduk, zaten bir daha da teıc

rarl<Jyamadık. Ben tatil1en dö
n('r dönmez kendi işlerimle uğ
raşmağa başladım ve belki 
bütün bu meseleyi unutaca:C
trm. fakat hiç beklenmedik l::ır 

hadise onu hatırlamama sebep 
oldu. 

tlkteşrinin on beşine doğru, 
bir gün, meşhur "avue,. dos
tum Brodrib beni gönneğe gei· 
di, Ziyzı::eti sebebini anlat1p 
konuştuktan sonra: 

- Beni dışarıda müşterile -
rimdcn biri bekliyor, kendisini 
Torndayk ile tanıştıracağım. 

dedi. Siz de bizimle gelir misı. 
niz?. 

- Nasıl bir i~ için? diye sor
dum. 

- Doğrusu ben de pek bil
miyorum .. Bir şey söylemek 
istemiyor. Bunun için onu 
Tomdayka götürmeği münasip 
buldum. Gerçi dostumuzun hiç 
bir işte muvaffak olamadığı gö
rülmüş şey değildir ammz. 1.ıu 

sefer .. 
Merakım uyanmıştı: 

- Geliyorum, dedim. 
Dışarıda, Brodrib beni orta 

yaşlı, tavırlarr kibarca bir a. 
damla tanıştırdı. Hemen Tron
dayka gitti: Dostumuz elinde 
bir pertevsizle bir vz-siyetname· 
yi tetkik ediyordu. 

Brddrib hiç bir mukaddeme· 
ye lüzum görmeksizin: 

- Azizim, dedi, size müşte. 
rilerimden Mr. Kapesi getir
dim. Bir mesele varmış. onu si
zın halletmenizi istiyor. 

Torndayk selam ,·erip sordu: 
- Ne çeşit bir mesele?. 
Brodrib, alaycı bir göz işa-

reti ile: 
- Orasını siz bulacaksınız, 

dedi; Mr. Kapes hiç bir şey 

söylemiyor. 
Kapes gülümseyip: 
- Evet, dedi, çok bir şey 

söyleyemiyeceğim. Fazla bir 
şey anlat••:ak clursam size, ba~ 
na ait olmıyan bir sırrı tevdi 
etmiş olmaktan korkarım. 

- Elbette hakkınız var .. Fa
kat şöyle umumi bir malCtmat 
vermeniz mümkün değil mi? .• 

- Ona çalışırım. işte. Ken
disi ile görü§mek istediğim bir 
zat, g<:orip bir surette, ortadan 
kayboldu. Kendisinden ıon de
fa haber aldığım zaman yaz ta
tilini geçirmek üzere deniz ke
narına gitmişti. Mektubunda, 
ertesi gün Londraya, döneceği
ni söylüyordu. Bir kaç gün son· 
ra evine gittim, dah::. gelmedi
ğini söylediler. Fakat eşyası 

tam söylenen günde gelmiş. De 
mek ki bulunduğu yerden mu
hakkak surette yarılmıı. Fakat 
o gündenberi hiç bir haber ala
madım: kendisi buraya dönme
diği gibi ev sa!1ibi kadına da 
hiç bir mektup göndermemiş. 

- Ne kadar zaman oldu?. 
- İki ay kadar .. 
- Son aldığınız mektubun 

nereden geldiğini sorabilir mi

yim?. 
- Onu söylemesem daha 

münasip olur. Bana ait olmıyan 
fakZJt dostumu yakından alaka
dar eden bazı meseleler, bu hu
susta size mümkün olduğu ka
dar az maHimat vermemi icap 
ettiriyor. 

- Peki, bize aöyliyebilece· 

Çevnıreın 

Nurullah 
ATAÇ 

ğiniz bu kadar mı?. 
- Öyle. Fakat şunu söyliye

yim ki arkadaşımı bultıbilirsem 
kendisine, girişmek istediği ve 
benim, fena netice vereceğini 

sandıjım bir işten vazgeçmesi 
için iyi bir nasihat verebilirim. 

Torndayk, uzun uzun düşün
dü. Brodrib, memnuniyetini 
gizlemeden, onu tetkik ediyor
du. Birdenbire arkadaşım başı
nı kaldırdı: 

- Mr. Kapes dedi, siz hiç 
bilmece oyunu oynadınız mı? 

Kııpes hayret etmişti: 
- Evet, ama, dedi, şimdi bu

nu niçin sorduğunuzu anlaya
madım. 

Trondayk, sükunetini hiç 
bozmadan: 

- Hadi sizinle bilmece oyu
nu oynıyahm, dedi. Ben size 
bir takım sua11er soracağım, 

siz de bana "evet,. veya "hayır,, 
diye cevap vereceksiniz. 

Kapes bir müddet düşündük

ten sonra: 
- Hepsine cevap vereceğimi 

vaad edemem, dedi. Fakat hele 
bir sorun da tecrübe edelim. 

- Pekala. Mesele size gunu 
sorayım: Son ladrğınız mektu
bun tarihi, 13 ağustos mu idi? 

Kapes yerinden sıçradı, ~·ğzı 

açık kalmıştı: 

- Nereden bildiniz? dedi. O
lur şey değil! Evet hakkınız 
var. Mektubun tarihi 13 Ağus
t-:'3tu. 

- Al.i ! Bir şey daha sora
yım: Mektup Brodsteyrs civa. 
rında bir yerden mi geliyordu? 

Kapes, yıldrrımla vurulmuşa 
dönmÜ§tÜ: 

- Kabil değil, dedi, bunları 
şimdi keşfetmiş olm2ı111z kabil 
değil.. Muhakkak biliyordu
nuz. Adını söylemedim ama siz 
bu işin kime ait olduğunu za
ten biliyormuşsunuz .. 

- Ben, Brodsteyrs civarın
lda kaybolan birini hatırladım 

da .... Size onun nasıl bir ad<:ı:n 
olduğunu anlatayım, bakalım 

aypi adam mı?. 
Kapes cevap vermeğe razı: 

oldu. 
- Bir san';ıtkar, bir ressam 

d•, değil mi? Hem de boyaları
na çok ihtimam eden bir rcs. 
sam .. 

- Evet, öyle .. 
- Çalı§ırken paletini sağ e-

linde, fırçalarını da sol elinl;ie 
tutardı, değil mi?. Kapes is-
ke:nlesinden kalkm<.ı~<: ister gibi 
idi: 

- Evet, evet, dedi .. 
- · Zannederim öyle pek U• 

zun boylu da değildi: Beş ayak. 
alt1 parmak kadar, .. Şi~manca, 
sarışın, başı biraz dzır; bıyık· 

ları da uzun ve karışık .. Bu öy. 
le mi? 

Mr. Kape:; kulaklarına ina· 
namıyordu. Dcğrusu biz de 
öyle idik .. Bir müddet sustuk, 
Sonra K~pes: 

- Tıpkı söylediğiniz gibi. 
dedi. Am."lla ben bir türlü an .. 
layamıyorum. Siz hiç şüphcsir 
onu tanıyordunuz. Kendisini 
son cefa nerede gördünüz?. 

- Zannederim, kendisini hiç 
görmedim. Benimki sadece bir 
farziye idi. O adamın Brd:is
teyrs'ten 14 ağustosta ayrıldı· 
ğrnr ıo:rı;metmem için bazı se. 
bepler var; sonradan ne yaptı
ğını da bildiğimi sanıyorum., 
Fakat biz devam edelim. Eş

yasrnr, Londraya göndermiş di
yorsunuz, de:nek ki, niyeti doğ 
rudan doğruya dönmek değildir 

l Bcl~i de önce başka bir yere 
uğrayıp orada birini görmek 
istiyordu. Sizin fikriniz: ne?. 

- Bilmem, ama kabil .. 
- O adamı gördüğünü far. 

ıı:edelim. Onunla konuşması, 
1.:bstça bir konuıma mı olatc)]c. 
tı?. _..,Devamı 15 fncl.ıf• 
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Halayda asayış 
temin edilmelidir 

OF" Boşloroh 1 incide . l 
Hatay hapishanelerindeki bütün katıl I 
ve ~erirler serbest bırakılmı~ardır. Har- , 
biye nahiye müdürü lbrahim Tubani bu j 
adamlarla işbirliği raparak çah~makta· 

dır. 

Göz yaşartan b'r cevap 
Bu yolsuzluklara rağmen te<=cil bürola 

n islerine deva meöiyorlar, Ordu nahi. 
yesinin Kı~lak kö} ünde 120 yaşlarında 
bir ihtiyar tescil bürosunda mensup ol. 
duğu cemaat sorulunca gözleri ya~armış 
ve ''- Ben Atatürkün, c rnaatindenim,. 
tevabım vermi§tir. 
Cenevre delegemizin ziyareti 
Ccne\Te, 22 (A.A.) - An:::.dolu A. 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Türkiye d:ıimt delegesi Necmettin 

Sadak bugün Milletler Cemiyeti umu
mi kfıtibi M. Avenolu zivnret ederek 
Hataydaki komisyonunun \•aziyeti 
hakkında görUşmüş ve hükumetinin 
;bu husustaki noktai nazarını tebliğ 

etmi§tir. 
Notamız Fransaya da 
bildirildi 
Pnris, 22 (A.A.) - Türkiye Büyük 

Elçisi Suat Davaz bugUn öğleden son
ra hariciye nazın Bay Bonneyi ziya
'ret etmig ve Türk unsurlar aleyhine 
olarak Hatayda. bulunan Milletler Cc. 
nıiycti komisyonunun gösterdiği ta . 
raf girliktcn dolayı Türk hüki'ıınetinin 
bu komisyonla !§birliği yapmakta de
vamının imkansızlığı hakkında Millet. 
lcr C<'.'"lliyetine tevdi edilen notadan 
Fransız hariciye nazırını resmen ha -
berdar eylemiştir. 
Fransız mızırı dostluktan 
bahsediyor 
Paris, 22 (A.A.) - Ecnebi gazeteciler 

birliği bugün haricire nazın Bone şere. 
fine bir kabul resmi tertip etmiş ve bu 
kabul resminde diğer birçok rical hazır 
bulunmu5tur. 

Bay Bone, yaptığı beyanatta ezcümle 
Ankaraya gideceğini teyit etmiş ve de
miştir ki: 

"Bu ziyaret, Fransa ile Türkiye arasın 
da me\cut samimt münasebatı parlak 
bir tarzda teyit edecektir. Fransız ve 
Türk mümessilleri lskenderunda bir 
öostluk muahedesini müzakere ediyor
'tar. Bu muahede üçüzlü Türk • Fransız _ 
Suriye muahedesi ve erk!tniharbiye an. 
ia5masiyle tamamlanacaktır. 

• • • 
Fransızca "Lö Tan,, gazetesi 21 hazi

ran tarihli sayısında ba~makalesini Ha
tay meselesine tahsis ctmistir. 
Fransızların noktai nazarım göstermesi 

itibarile mühim olan bu makaleyi a}'Ilen 
alıyoruz. 

ispanya ve orta A \TUpa hadiseleri ile 
JDCfgul olan Fransız efkiin umumiyesi
nin bu meseleler ne }<adar mühim olur. 
sa olsun, şarkta olup bitenleri ihmal 
etmemesi lftzımdır. 

Bu, Fransanm yalnız çok eski bir nü 
fuz sahasını değil, kültürel, iktisadi hat
ta asken menfaatlerini 'kurtannası rn
znngelen bir meseledir. 

Manda idaremlze - belki biraz erken 
- nihayet vennek için yapılan Fransız _ 
Suriye ve Fransız • Lübnan muahedeleri 
bugün salfilıiycttar parlfunento komis.. 
yonlanna sevkedilmiş bulunuyor. Müza
kereleri esnasında muahede metinlerine 
karşı şiddetli tenkidler gcisterilmemiş

tir. 
:Anlaşmaların tasdiki beklenirken, cm. 

riahare kadar memleketimizin manda 
hükfuneti hak ve vazif clcrini muhafaza 
etmekte olduğu bu Suriyenin bilhassa 
nazik bir semtinde son zamanlarda cid. 
öi bir hareket görüldü: İskenderun san
cağı meselesi. 

Suriye devletine bağlı, fakat kendisine 
geniş bir muhtariyet verecek pir statüye 
sahip olan bu arazi yakın şarka has bü.. 
tün ırk ve din farkları ile doludur. Tur
kiye ile komşu olması da ona başka bir 
hususi}·et vermektedir. Sancakta aslen 
büyük bir Türk kütlesi vardır.Ankara hli 
kfuncti de bunlarla yakından alakadar 
olmaktadır. Bunda, antikemalist tahri
kfü~ıların ekseriya o mıntakaya iltica et. 
miş olmaları da büyük bir rol oynamak

tadır. 
lskenderun statü il bu memleketin i

daresini, Milletler cemiyeti tarafından 
gönderilmi bir komi yonun nezareti al. 
tında seçilecek bir millet meclisine ıver. 

~ f"'f"t: "~; · ·-·t~ t... .. ,..,.1 ;-;n , .,..,._., _ ... __ i 

için ihazrl faalıyet devam etmektedir. 
Şarkta şeçimle daima nazık ve birazda 

muhayyel şeylerdir. Busün me\'zuubahs 
olan seçimler daha kan~ıktır, çünkü 
Ankara hükumeti aslen Türk unsurların 
lehinde bir ekseriyet kazanacağı hususun 
da açık bir iddia ileri sünnektedir. 

Türkiye bu idjda mı 1921 de kendi i 
ile Fransa ara mda yapılan mua}ıedelere 
istinat ettiriyor. (Bu muaheclelerle San
e:akta Türkiyenin siyasi üstünlüğü ta
nınmaktadır.) Tlirkiye, 1936 danberi, 
Fransız _ Suriye müzakereleri üzerine, bu 
anlaşmaları ~uvvetle ileri sürmeye baş.. 
lamıştır. 

Türkİ>'e ile münasebetlerini daha iyi 
bır sekle sokmak arzusunu besliycn Fran 
sız İıükfımeti buna itiraz etmemiştir. 
1937 ağustosunda bir muahede imzalan
dı. Hu muahede ile Sancağın tamamiyeti 
garanti altına alınıyor ve Türkiyeye, 
bazı vazıyetlerde ve bazr şerait altında 
Sancakta asayişi muhafaza hakkı verili
yordu. Bundan sonra, Parisle Ankara a. 
ra mda müazkercler cereyan etti ve bu 
muazkereleıde o zamanki seçim tahmin
leri geni§ mikyasta gözönünde bulundu. 
ruldu. Bu taluninlere göre, Sancak me
busan meclisinde Türk unsuru mutlak 
bir eksenyet elde edecekti. 

Halbuki, bu tahminler tamamile doğru 
çıkacağa benzemiyor. Bugün yapılan 
hesaplara göre, Ankaranın yaptığı hara
retli propagandalara rağmen, Türklerin 
mecliste ancak ve pek zayı[ bir ekalliyet 
(asağı yukarı sandalyelerin yüzde kırkı
m) alacakları anla:.ıhyor. Çünkü, ari 
Türklere iltihak edecekleri düşünlen Ale. 
viler bilfilds Sami unsurları Enneniler, 
Kürtler, Araplar tarafında toplanıyor. 

tar: 
Kolayca anlaşılır ki bu yanıp tutu

şan arazi üzerinde, hadiseler şiddetli nü
mayi§ler, galeyanlar ortaya çıkmadan, 
hatt! kan dökülmeden cereyan edemez. 
Nitekim, geçen ayın başında seçim faali 
yetini beş gün talik etmek, örfi idare i. 
lan ederek bütün idareyi askeri ellerde 
toplamak zarureti hasıl oldu. 

Bununla beraber, Türkiye tazyikini 
hiç bir cihetten gevşetmiyor. Cenevre
nin tayin ettiği komisyonun faaliyetin
den memnun olmadığı i~in, Milletler 
Cemiyetini terkedeceği tehdidinde bu. 
lunuyor.Diğer taraftan, 193 7 muahede
sine dayıı:ıarak, Sancak hududuna as
keri kıt'alar toplamiştır ve bunlan San
cağa zorla ıokmaktan bahsetmiye ka. 
dar varmıştır. 

Şarkt<• vaziyet böyle karışık olmak
la beraber, bir anla§ma imkanı tama
miyle ortadan kalkmıf değildir. Fransa 
Türkiyenin Sancakta menfaatleri ol • 
lduğunu kabul etmiş bulunuyor. Bu 
menfaatler orada bilhassa daima ctu. 
ran ve çalışkan, aslen Türk büyük bir 
nüfus bulunm:.srndan ileri geliyor. 

Fransa, Sancağın Kemalist müesse -
selerc kar§ı bir düşmanlık merkezi ol
masıru fotemiyor. Fakat diğer taraftan 
Türkiye Cumhuriyetinin, Fransız hfl
kimiyeti altında bu mazide sakin ve e. 
min bir melce bulanların istiklal ve 
haklarına müdahale etmemesi lazımdır. 

Bunun en iyisi ge~en martta yapı
lan ve o zamandaberi Parisle Ankara 
arasındaki bazı müzakerelere mevzu 
teşkil etmekten hali kalmıyan ıırojc
leri mümkün olduğu kadar çabuk bir 
sona bağlamaktır. 

Bu projeler 1937 de yapılmış olan 
garanti muahed<'slni tamamlıyacak· 
br. Bu projelere göre, bir erkanıhar
bi~·e anlaşması, bir Türkiye - Suriye 
hudut muahedesi, nihayet bir Türk 
Fransız dosluk anla3ması yapılacak· 

tır. Bu dostluk muahedesi oldukça 
geniş bir mikyasta olabilecektir. 

Bunların bir neticeye varması 

Türk hiikfımetinin göstereceği hüsnU 
niyete bağlıdır. 

Fransız hükumetine gelince, onun 
tam bir hüsnü niyeti vardır. Bu hUs· 
nil niyet Sancakta. yapılmakta olan 
seçım hazrrlıklarmda pek açık şekil
de gösterilrni~tir: Fransız hükumeti, 
TUrklerin pek hoşlanmadıkları, buna 

1 mukabil manda idaresine bağlılıkları· 
ru göstermiş kimseleri seçim işlerin
den uzaklaşt.mnıı;tır. 

Fransa - Suriye mandasını kabul 
ederek üzerine bazı mcsuJiyetler nl
mı§tır ve bunların derhal ter:ked~ 

HABER - Aksam postan 

Yaka anan 
eroinciier 

tJIF'" Uaştıırurı ı incide 
Memurlar bu vaziyeti müsaait görerek 
derhal bahçe duvarından içeri atla
mışlar ve İbrahim Hakkıyı yakal'1mış
dır. 

Bunun üzerine yukan sıkılmış ve bü
yük bir odada, bir çok aletlerle iki kilo 
eroin, bazmorfin ve esrar bulunmuş
tur. 
İbrahim Hakkı verdiği ifade de: 
"- Burasını 15 senedir işletiyorum. 

Yaptığım eroinleri diğer memleketlere 
gönderiyorum . ., 

Demiştir. Tevkif edilen k;ı.çakçının 

metresi Ayşe Nimet te bu sab~a yaka. 
lanmıştır. Ayşe Nimet Pangaltı da otur
maktadır. Evini ayni zamanda gidi 
bir randevu yeri halınde de işletmek
tedir. İsmail Hakkı dc:ı bu eve sık sık ge
lip gitmektedir. Yapılan aramada a
partımanda bazı kadınlar da yakalı:ın _ 
mıştır. 

Ayşe Nimet hem gizli randevuculuk 
ettiğinden ve hem de İsmail Hakkı ile 
suç ortağı olması ihtimalinden dolayı 
nezaret altına alınmıştır. Yakalanan 
be; genç kadın da bu sabah ikinci şube
ye getirilmi~lerdir. Bugün muayeney~ 
sevkel:iileceklerdir. 

İsmail Hakkı metresinin yakalandığı
nı duyunca demiştir ki: 
"-Ayşe Nimetin Kuruçeşmede kur

duğum fabrika ile alakası yoktur. O, 
yalnız r21ndevuculuk etmektedir. Fabri
kayı yalnız ben çalıştırıyordum.,, 

Fakat, zabıta diğer suç ortaklarının 
da bulunduğunu nazarı itibara alarak 
t'1hkikatı derinleştirmektedir. 
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Ynkalanan dığer kaçakçılar 
Emniyet kaçakçılık bürosu memur. 

lan ıdün gece Tahtakalede tenha bir 
arsada gizlice eroin içmekte olan dokuz 
eroin müptelası kaçakçı yakalı.mışlar
lardır. 

Y<:•;>ılan ihbar üzerine dün gece me
murlar Tahtakalede Şekerciler meyda
nındaki kenar &.'Jkakhırda bir arsayı ta
rassut altına almışlardır. AT2':ian bir 
müddet geçtikten 6onra teker teker ba·. 
zı lcimselerin gelerek arsanın yanında
ki duvar dibine çömeldikleri görülmüş 
tür. Bunun üzerine evvelden bir kül
hanbeyi kıyafetine giren memurlardan 
biri bunlann yanına sokulmuş ve ken
disini tanıdık gibi göstererek para ile 
eroin satın almak istemiştir. 

Kaçakçılar ilkönce §Üphelenmişler. 

se de sonradan razı olmuşlar ve bir ta
nesi cebinden bir paket çıkarro-ak me -
mura uzatmıştır. İşte tam bu sırada 

gizlenen memurlar meydana çıkarak 

cürmü meşhut palinde bütün eroincileri 
yakalamışlardır. Bunlar s<'ıbıkalı Kel 
Celal, Şerif, Mehmet, Süleyman. Sa
lim, Yusuf, Ali, Abdullar ve Mehmet 
Alidır. 

Arsa'd.a eroin koymağa mahsus bir 
çok paketlerde bulunmuştur. Kaçakçı. 
lar bugün Adliyeye verileceklerdir. 

Çin - Japon harbi 
ve Fransa 

Paris, 22 (A.A.) - Dün hariciye 
nazırı B. Bone ile yaptığı görüşme es.. 
nasında. Japon büyük elçisi, Çinlilere 
yapılan yardım dolayısile Japon hari· 
ciye .nazın General Ugaki'nin büyük 
devletleri itham eder mahiyetteki be. 
yanatın hassatan Fransayı istihdaf 
eylemediğini bildirmi§tir. 

Diğer taraftan Haynan adasının Ja. 
ponlıı.r tarafından muhtemel b!r işgali 
bahsinde, resmi mahfillerin fikri §U .. 

dur: 
Fransız hükumetinin vaziyeti, 1907 

anlaşmasına payanmaktadır. Bu an -
laşma mucibince Fransa ve Japonya, 
kendi idarelerinde bu'un:ın mıntaka -
lara yakin bölgelerde emniyeti ve ka. 
§ılıklı hükmi vaziyeti temin için bir
birlerine yardım mecburiyetindedir • 
lcr. 

Türkiye Cumhuriyeti ile olan dostlu
ğu ve bizi ona bağlıyabilecek menfa· 
atlerlc telif etmek, Fransız diploma
sisinin acil bir vazifesidir. 

Bu mesele ile alakadar olanların ge
rek kendi şahst tcmayUllerini, gerek, 
onları hazan birbirine zıt dU~ürmiiş 

olan rakiplikleri unutmaları lazımdır. 
Bunun için, bir çok ihtiras ve men· 

f aatlerin çarpıştığı bir yer olan Su
riyededir ki Fransanın, her türlü iti· 
razın fevkinde manevi bir kuvvet gi· 
bl, tam lblr beraberlik ve sağlamlıkla. 
r ... - , . ... _ ._ ._ • · --... ,. ' -- --· ----·-· , ._ 
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Hariciye Vekili 
~aır!Q>n ~s~aı <dlevDetDeırnoe 

Siyasi münasebetleri .. 
mizin esasını an·ıattı 

Surye ile de dostça geçinmek 
arzusunda bulunduğumuzu 

izah eıt~ 
Ankara 23 (Hususi) - Dün Refet 

Canıtezin başkanlığında toplanan B. M. 
Meclisi İzmir vilayeti turistik yollan
nın inşaatı hakkındaki kanun layihasile 
damga resmi kanununun bazı maddele
rinin ,deği§tirilmesi ve bu kanuna bazı 
hUkümler ilavesi hakkındaki kanun Ja
yihaıunı müzakere ve kabul etmi.§tir. 

Ruznamede bulunan ve Türkiye ile 
Afganistan arasında münakit muhtıde
net ve teşriki mesai muahedenamesinin 
meriyet müddetinin uzatılması hakkın 
daki protokolun tasdikine ait kanun la
yihası Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rü~
tü Arasın alkışlar ve tasvip seslerile 
kariılanan izahatını müteakip kabul 
olunmuştur. 

Suriye ile münasebetimiz 
Bu münasebetle söz alan hariciye ve. 

kili Tevfik Rüştü Aras garbi Asya dev. 
letlerile olan karde.,çe münasebetlerimizi 
izah etmiş, sözü Suriyeye getirip ~unla. 
n söylemiştir: 

"Milletimizin her vakit hakkında bir 
kardeş muhabbeti taşıdığı Suriyenin de 
bir gün ve yakın bir günde istiklaline 
kavu~tu~u görmekle bahtiyar olmak 
isteriz. ı\rap alemine karşı yüreklerimiz
deki samimi muhabbet ve saygı ) eni 
Türkiyenin Mısırla, Irakla, Hicaz ile \'e 
Yemen ile idamcsine itina ettiği milnase.. 
betleri en beliğ surette ifade etmektedir. 
Sevdiğimiz Suriye halkı hakkında bun. 

dan ba~ka türlü ve daha az duygu taşı
mak için hiçbir sebeb yoktur. Ancak sa. 
mimi bir dostluğun idamesi yalnız bir 
taraflı olarak uzun uzadıya temin edil
mez. Suriye halkının vatanperver ekse
riyetinin bizim duygulanmıza tam bir 
karşılıkla bize karşı karde§lik hisleri bes
lediklerinde şüphemiz yoktur. 

Su kadar var ki sükfımetler milletle. 
~ 

rinin hakiki temayüllerini gösteren yol-
larda yürüdükçedir ki karşılıklı ve arzu 
ettikleri münasebetlerin iru:işaflanna hiz 
met edebilirler. Bir taraf da velev tahrik 
ve iğfal ile olsun diğer tarafın aleı hine 
fuzuli nümayi~ler yapıldiliça hükümet. 
ler bunlara müsait oldukp diğer tara!ın 
iyi duygulan ne kadar samimi olursa ol. 
sun ve ne kadar kuvvetli bulunursa bu
lunsun nihayet bir gün rencide olması 
insani bir neticedir. 

Türkiye _ Suriye karde~lik münasebet· 
lerini böyle akibetten korumayı istiyoruz 
ve biz daima dostluk için çalıştık ve ça. 
hşıyoruz. lşin bu cihetini olduğu gibi roy 
lememiş olsaydım bütün alakadarlara 
karşı olduğu kadar kendimize karşı da 
samimi1etimizde kusur etmiş olurdum ... 

Elektrik şirketini satın alma 
mukavelesi 
Muahedenin tal!!vibini müteakip 

devlet demiryolları ve limanlan teş. 
kilat ve ve~ifine ait kanun kabul e
dilmi§ ve İstanbul elektrik şirketi im. 
tiyazlı tesisatının satın alınma.sına 

ait mukavelenin tasdiki hakkındaki 

kanunun müzakeresine gcçilmi!5tir. 
Bu mUnasebetle bazı hatipler tara. 

fmdan ileri sürülmliş olan mütı:ıleala
ra karşılık clarak izahat ver.mi§ olan 
Nafia \'ekili Ali Çetinkaya şirketiu 
kuruJUJ1u !?eklinden ve imtiyaz muka
velesinin hükümlerinden ve muhtelif 
tarihlerde yapılan mukavelelerle §lr. 
ketin kentli lehinde olarak kabul et. 
tirmiş olduğu tadilattan ve 1921 den 
1937 ye kadar olan devre içindeki bi
lançolarına ait rakamları bildirmiş. 

tir. 
Nafia Vekilinin bu izahatını mütc. 

akip maddelere gC'çilmiş ve satın a· 
lınl'!ıa mukavc1csl ta~dik edilmiştir. 

Meclisin dünkü toplantısında ~·e. 

niden yapılacak su i~lerine 31 milyon 
lira tahsis ve bunun için gelecek se. 
nelere geçmesi taahhüdat icrasına. 

mezuniyet verilmesj hakkmdaki kn. 
nuna ek 18.ylhaAa..müıa.1'...e.re_v~ }saQul 
,,.. ,!,_., . _&.·-

Meclis, hilk\lmet tarafından tevdi 
edilmiş bulunan ek kanunun j§ kanu· 
nuna ek kanun layihası ile matbuat 
kanununa ek kanun layihasının u 
kanunların evvelce tetkik edilmig ol. 
dukları muhtelit encümenlerce tetkik 
etmelerini, gayrimübadiller j§lerinin 
tasfiyesi, taksitle hükumetten mal a
lan \·atanda§larm taksitlerinin tecile 
ait kanun IUyihalarla. sinema ve tiyat
rolardan alınan resimlerin tahfifine 
ait layihanın maliye, dahiliye ve bUt
çe encümenleri tarafından müştere

ken müzakere edilmelerini tasvip ey. 
1 eı;n f:i tir. 

42 bin genç 
kızın en güzeli 
Şimdiye kadar başın

dan aşk macerası 
geçmemiş! 

~-
Oorcina I1cTlen 

• lngilterenin her tarafında. şubeleri 
olan büyük bir ticarethanenin kadın 
memurları arasında bir güzellik ınU.. 
sa.bakası yapılmış ve 42.000 kişi için" 
de bir tane.si en güzel olarak seçil· 
miştir. 

Resmini gördüğünüz Otl sekiz ya
§ındaki genç kız hakkında verilen b~ 
hUkme herhalde siz de iştirak cdersı· 
:niz. Corcina Hellen ismindeki bu ktf..t 
Lyon müessesesinin Trogmorton §ıLo 
besinde kasadardır. 

Bu büyük müessesenin müsabakaya 
giren 42.000 kadın memur ve i§çisl eV" 
velA. bir elemeden geçmjş ve ara.5tfl• 
dan otuz bir kişi gü::el olarak seÇil" 

miştir. 
Bu güzeller arasında da tekrar bit 

müsabaka yapılmıı; ve nihayet :Mil!I 
Hellen'e en 9li:cl vasfı verilmi§tir. 

Bu güz.eli seçen heyetin başında bit 
heykelt;raş bulunmaktadır. Bu itibar .. 
la, hem vUcut, hem çehre güzelliği a.. 
ranmıştır. Bu iki vasıfta en mükeJ!\ .. 
mel olarak Corcina Helen•de bulull• 
muştur. 

Corcina, 37 y~ında gen<; bir anıW 
nin biricik kızıdır. Annesinin kızından 
daha güzel olduğu söyleniyor. Fakat 
müsabakaya girmediği için birinci o· 
larak o ilô.n cdilernemi§tir. Görenlet 
kadını Corcinanm annesi değil, e.bl~ 
sı zannediyorlarmış ... 

Corcina l ,60 boyunda ve 55 kilo , .. 
ğırlığındadır. ~ları altın sarınıdırı 
gözleri yeşildir. 

Milsabakadan sonra: 
- Çok heyecan duyuyorum, dernff' 

tir, şimdiye kadar ne böyle bir biriJl• 
cilik kazandım, ne de bir aşk macets.• 
sı geçirdim. Ni~nlıni :vwa.. acvııiUJI' 
., .. :: .. ·· ... ---"-~ 
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"Ccşkuna karşı duyduğum aevgi, 
çocukluğumun ve genç kızlığımın ilk 
aşkıydı. Amcamdan çok iyilik gören 
bir mutasnrrıfın çocuğuydu. Babası öl
dükten sonra, anasiyle Istanbula gelip 
yerleşmişlerdi. Onu ilk tanıdığım gün 
ben yedi yaşındaydım. O belki ide sekiz 
dokuz yaş büyüktü.. Bayramlarda, 
kandillerde anı:ı:ıiylc beraber bize ge
lirlerdi. Ne uslu, ne utangan bir çocuk
tu! •• 

Salonun en karanlık köşesinde bir 
koltuğa büzülür, kirletmemeğe, hırpa. 
lamamağa uğraşarak - bir üvey evlat 
l<orkusu ve dikkvtiyle - albümleri ka
rıştırırdı; Fransızca mecmuaların re
simlerine bakardı. Kendisine bir şey 

sorulduğu zaman, kızarır, bozarır, göz. 
lerini biçimsiz iskarpinlerinin uçlarına 

dikerek cevaplar verirdi. 
Onları bazan yemeğe <.ılıkcı-duk. A

nadolu vilayetlerinden birinde bir çift
lik sahibinin kızı olan mutasarrıfın ka
rısı ve oğlu, bu lüks sofra başında şa
şırırlar, türlü yanlış hareketler yapar
lcırdı. Ve, yemeğin sonunda, dualar o. 
kuyarak, amcamın kesesine Allahın be
re!cet ihsanını dıleyerek, yarı aç bir 
kursakla kalkarludı. 

Yengem, onların bu hnlleri karşısın
da, tutam<:ıyıp koyuverdiği kahkahala
rı için olur olmaz bahaneler, sebepler 
icadına uğraşırdı. Amcamın kızı Nur -
ten, küçükken de, afacan bir kızdı. 

Coşkunun, aşağıdan yukarıya dcğru 

darttlan ciğer rengindeki fesine katıla, 

katda güler, onunla oynamağa bayılır. 
dı. Mutasarrıfm oğluyla, daha o za
mandan kanlarımız kC'l}'naşmıştı. Köş
kün büyük bahçesinde saklambaç oy
nar, kovalaşırken, biribirimizi korur, 
biribirimize iltimas ederdik. 

Coşkun, Sultanide ve daha sonra 
Tıbbiyede okurken, haftanın tt•til gü
nünü bizde geçirmeği itiyat etmişti. O. 
nun en fazla benimle alakalanışı, Nur
tene soğuk davranışı, yengemi de, kı

zını da bayağı sinirlendiriyordu. Ve, 1 
Coşkun gittikten sonra, onun fakir ge
yini§iylc uzun uzun eğleniyorlardı. 

Yenge.,,, hantal. Y-•"Tlalı ~ .tinlerini 

HABER - ~um noebt.M 

.. 

Süheyl Şefik 

Koca teyzenin çiçekleri 
diline dolayordu. Nurten, havı dökül
müş, biçimsiz pantalonunu türlü türlü 
gülünç şeylere benzetiyordu. Bazan o. 
nu müdafaaya çalıiırdım. Bana adeta 
düşman kesilirlerdi. 

Günler geçtikçe, arkzıdan tenkidi bı
raktılar. Onunla, yüzüne karşı istihza
Jaıa giriştiler. Kaba şakalarla incitmcğe 
kadar vardılar. Coşkun, bund<•n sonra 
daha seyrek gelmeğe başladı. (O, onur
lu bir insandı; belki de hiç gelmiyecek. 
ti. Fakat, anlıyordum ki, beni seviyor
du.) 

Bir gün, Coşkun, Ninoyla beni, üs
küdard::ıki evlerine çağırdı. Bu, Nurte
nin üsküdara ilk gidişiydi. Fakir mu
hit onun çok tuhafına gitti. Hakkı da 
vardı: Yamn yumru ve yokuşlu ıwkak. 
larmı, eğer ayağına çeviksen, metre
lece arşınlaı: Çclak, sağır, kör, felçli, 
sar'ah bir takım adamlardan, bir nevi 
insan müstehasesi halini almış beli bü
kük ihtiyarlardan başkaı kimseye ras -
layamazsın. Şu harap konağın çınğıra
ğına asılan kuru elin sahibi bir inmeli; 
şu, köşeyi kıvrılan k<dın sarsağın bi. 
ridir. 

Harp san'atı Ciğreten mekteplerde, 
hususi dersler vardır; casus şebekele -
rinin cephe gerisindeki kalleşçe çar
pışmalarından ba?ıseder. Bu derse göre, 
casuslar, hünerli bir artist kad.-ır maki
yaj yapmağa muktedirmişler; kendile
rini, icap ederse, kör gösterebilirler; 
lüzumunda topal, çolak olur, eciş bücüş 
bir sakat manzarcısr halini alabilirler • 
miş.Ve, mesleğinin erbabı casuslar, sa 
kat insanlardan daima şüphe ederler
miş. 

Entellicens Servisin en gözde adamı, 
bir gün yolu düşüpte, üsküd'1ra uğrasa, 
şüphe ve korkudan adım atamaz, bu 
muhakkak. 

- ? 

Nino, rastgeldiğimize, nanik yaptı, 

bazısına dilini çıkardı; kahkahalc..rla 
güldü. Coşkunların evi, bu yamru yum
ru mahallelerden birinde, iki katlı, eski 
tahta bir evdi. Her basıgta esneyen, 
sesler veren çıplak baısamaklar, kilim
siz döşeme, temizlikten kehribar sarısı 
rengini almıştı. Coşkunun ve annesinin 
bütün israrlarına rağmen, iskarpinleri. 
mizi ta~lıkta bırakmış, önümüze sürü -
len şıpıdık terlikleri ayaklarımıza ge
çirmiştik. 

Yaramaz kız, cam.ileri gezen bir ya
bancı seyyah ciddiyetini takınmak is
tiyor, beceremiyor, önüne ardına salla
na sallana yürürken katılır gibi gülü
yordu. C-:şkun da, annesi de onun hu· 
yunu biliyorlar, alınmıyorlar, kırılmı

yorlardı. 

Coşkunun annesi, çiçeklerine de oğ
luna olduğu kadar düşkündü. Etrafı 

teneke kaplamalı tahta perdelerle çev
rilmiş ufak bahçe, çiçek saksılarından 
geçilmez bir hal almıştı. Kadıncağız, 

Coşkun evde bulunmadığı saatlerde, 
yapayalnızken, bir çocuk gibi onlarla 
uğraşırmış; tasalarını sevinçlerini on
lara anlatırmış; çok soğuk ve karlı 
günlerde hepsini içeri taşır. açık hava
larda güneşlendirirmiş; topraklarını 

kabartırmış. Ve, ne bileyim ben daha 
neler yaparmış.... "Koca teyze., nin 
- Nino ona böyle !derdi - hele en, on 
beş saksısı vardı ki, Üzerlerine titriyor
du; nazardan korumak için ne yapaca
ğını şaşırıyor, kimine yumurta kabu
ğu, kimine mavi boncuk bağlıyor; ki
minin dalına l;üçük kaplumbağa kabu
ğu sallanıyordu. 

Nino, yemekte de, türlU maskaralık
lar yaparak bizi güldürdu. Ve, birden· 
bire, havlusunu ağzına tutarak katıla 

katıla aşağıya koştu: bahçeye fırladı. 

> 

Evet .... Nihayet günün birinde ... Bu 
ziyaretten tam iki hafta sonra ... Salon
'da oturuyorduk. Nurten piyano çalı

yordu. (İyi hatırlıyorum: List'in,, La 
Kampanellasıydı. Bayılırım ona ... ) 
Biz, Coşkunla ikimiz, bir kenarda yan
yanaydık. O, mektep hatıralarını, ide· 
allerini anlatıyordu. 

Coşkun kendisini ins nlara vakfede
cekti. Düşkünlerle uğraşacaktı. Fakir· 
lerin dostu olacaktı. (O da fakirdi; aç
lığın, fukaralığın, ıztırabrn tadını tat· 
mıştı.) Para için. keyif için doktorluk 
yapanları çok bayağı buludu. 

Dikkat ediyordum; Nurten, List'in 
La Kampanellasını bırakmıştı. Şimdi 

piyanonun kapağını kapatıyor, açıyor

du; parrr:aklarını sinirli vu~uşlarla tuş
ların üzerinde dolaştırıyordu; pufur
d··:-ııyordu. Mavi pancurlu beyaz köş· 
kün ziyaretçileri arasındaki salon de
likanlılarından pek çoğu Nurtene vur
gundu; Nurtenin etrafında pervaney
di. Bu utangan ve kaba giyinişti tıbbi 
ye talebesinin kendisine ehemmiyet 
vermeyişi adeta onun gücüne ~idiyor
tlu. Bazı k<ıiabalık toplantılarda ~ Coş· 
kun ekseriya kalabalığa sokulmaz, yen 
geme, amcama görünmeden giderdi -
Nurten içinin hıncını boşaltmak ister
di. Biitün bu istihfafları, istihzalan 
Coşkıınun sükun ve ağır başlılığiyle 

k<•rşılayışmı öyle beğenirdim ki! 

Konuşuyorduk: 

- Coşkun - •dedim - Annen çiçekle 
rine öyle düşkü.1 ki, senin yerinde ol· 
sam kıskanırdım doğrusu ... 

• 
Onun teessürle alnı buruştu: 

- Ah sorma, Yıldız... Annem on 
beş gündür keder içinde ... Onun kendi 
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gözünden bile es:rgediği çi!iekleri var 
dı ya? 

- Evet? 
- Sizden sonra, (Nazarınız ldeğdi 

dersem kızmayınız) zavallılara bir şey
ler .cldu. Günden güne solmağa baştır 
drlar; ye;illiklerini kaybettiler. Anne
ciğim, ne yc:<pacağını şaşırdı; kimini 
suladık, olmadı ; kimini gölgeye aldık, 
olmadı; kimini güneşe çıkardık, fakat 
hepsi nafile .. 

Piyaıno iskemlesinde sinirli sinirli 
pufurdanan Nurten birdenbire kasıkla· 
rım tutarak, iki bilklüm olarak gülme· 
ğe başladı. 

Coşkun, konuşmadı. Bağ gözlükleri· 
nin buğulanan camlarını siliyor, gözle
rini uğuşturuyordu. 

Nurtene döndüm: 
- Şu gülü§ünüzün sebebini an1"t

sanız cl;ı hep beraber gülsek! ... 
Dedim. Elini coşkuna doğru uzatı

yor, Oir şeyıer s6ylemeğe ugraşıyor, 

boğuk boğuk fıkırdıyordu. 

Nihayet anlıya bildik: Koca teyzenin 
Üzerlerine titrediği, naza1:1dan korumak 
için yumurta kabuklan, mavi boncuk
lar bağladığı çiçeklerinin kurumasına 
sei::ıep, Ninoydu. Ah bu Nurten 1 

Koca teyzenin saksılarım istediği 

kadar sulasın, istediği kadar güneşe 

çıkarsın, gölgeye alsın... Neye y<:ırar? 
Şeytan kızın, yemek sofrasından hav 

Iusunu ağzına koyarak bahçeye fırla

dığı saatte olanlar olmuştu: Çiçekler 
teker teker köklerinden koparılmış ve 
usteılıkla tekrar topraklarına sokulmuş 
tu. Elbet kuruyacaklardı: elbet sara
racaklardı 1 

Kendimi tutamadım. Hiç elimde ol
madan, katıla katıla gülmeğe başlC?ıdım. 
Onun kızarışını ve şaşalayışmı hala 
unutamam. Nurtcnden her küstahlığı 
uınardı; fak.:ıt benden, asla ... 
Coşkun, o akşam sessizce ayrıldı ve 

bir daha uğramadr. Günlerce onu dü
şündüm; onun için ağladım. 

Seneler geçti. Bir gün, amcamın kı
zının, mektebi bitirip doktor çıktığını, 
evlen':liğini öğrendim . ., 

ER 
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zım .... 
Mırtiy hıçkıra hıçkıra a~lamaya baş · 

!adı. Brbas:nm müteessir halinden, tit

riyen sesinden onun büyük bir feda
karlıkta bulunduğunu görüyordu. 

- Baba ... Babacığım ... Allah sen
den razı <:lsun ... İntihap ettiğim gençle 
birleşmeseydim ölürdüm ... 

- Görüyorum kızım ... Onu çok sev
diğini anlıyorum. Madem ki onu se
viyorsun ... Sana layık biri olup olma
mı:.:oının ne ehemmiyeti varı 

-B.ıb::ı , o da seni tanımadığı halde 
sana büyük bir muhabbet besliyor. Kcn 
disini görür görmez seveceğinize emi
nim ... Gayet iyi kalpli, müşfik; bir ço· 
cuk kadar şen ve sevimli. Asil olup ol
madığını bilmiyorum. Fakı:ıt kılıcını a
zametle taşımasını biliyor. Mağrur ve 
asil bir adamın görüşleri var kendisin
de .• _ .. Sizi bir çok defa görmek icin a

radı ama. Muv<:ıffak olamadı. 
Lesko kızım memnun görmekten de 

ğan geniş bir sevinç içideydi. Hülyala
rını feda ettikten sonra prestiş ederce
sine sevdiği bu çocuğun saadetinden 
başka ne düştinebilirdi? 

Mirtiy mağrur, zarif ve güzeldi. 
Kendine layık olmıyan birini SC)me
sine imkan görrr.üyordu. Onun her 
sözün:len <•~kınrn çok temiz olduğunu, 
meçhul delikanlının sevgisine hürmet 
cttıgini anhyordu. 

Mirtiy'in neşesine ölçii yoktu. Baba
sını öpücüklere boğuyordu. Aşkının 

coşkunluğuna kapılarak, sevgilisnden 
bahsediyor, onu tekrar tekrar tasvir 
ediyor, en ufak sözlerine varıncayc:ı ka
dar her şeyi söylüyor. hirl-irlerini ilk 
defa nasıl gördliklerini. nasıl scviştik
lerinı anlatıyor, anlatıycrdu. 

Lesko mesut bir tebessümle: 
- Pek güzel ama, - dedi. Bu eşsiz 

sevgilinin adını söylemedin! 
Mirtiy eller:ni çırparc.~t kahkaha a

rasında:, 

- Adı Jan Büridan. 
Lesko birdenbire mosmor kesildi ·:::. 

tıkanır gibi: 
- Ne dedin? diye bağırdı. 
Mirtiy babasının gayri tabii halin

den korkmuştu. Yavaşça: 
- Jan Büridan - diye kekeleldi. 
Lesko kızını şiddetle iterek haykır

dı: 
- Bedbaht! 
Mirtiy perişan bir hale gelmişti. Dü 

şünemiyecek bir halde kendisini kol
tuğa bıraktığı sırada babrosı hiddetten 
titriyor ve korkunç bir havaya bürünü· 
yordu. Yumruklarım sıkarak havaya 
k ·ldırmış ve boğuk, müthi~ bir sesle 
bağnmaya başlamıştı: 

- Jan Büridan ! Sevdiğin Jan Büri
dan ha? .. 

Bembeyaz dudaklarının arasından 

vahşi bir kahkaha döküldü. 
Üzüntü ve korkusundı:ın çıl<lırmak 

ı derecesine varan Mirtiy: 
- Baba! Baba!... Ne oldun... Rica 

ederim kendine gel. Beni korkutuyor
sun ... 

Mirtiy şimdi ağlıyordu. Leskc kızı
na y<:•!tlaştı. iki bileğinden tutarak ü
zerine doğru eğildi. Yüzün.den sanki 
ateş fışkırıyordu. Sesi heyecandan kı

sılmıştı: 

- Ya?!. .. Demek Jan Büridan'ı se
viyorsun?! Oyle mi?!! ... Söyle Jan Bü
ridan'ın kim ve ne olduğunu biliyor 
musun? Söyle ... Bilmiyorsun değil mi? 
O halde onun kim olduğunu sana ben 
öğreteyim .... 

Bu sırada bahçenin dış kapısı üç de
fa vuruldu. Bu vuruşun m~nasını an
cak Lesko anlıyabilirdi. Kapıyı bizzat 
kendisi açm~·~a gitti. 

Mirtiy korku ve heyecandan bayıl

mak derecelerine gelirken: 
- Büridan - diye mırıldanıyordu. 
Lesko, bahçeyi ko~arak geçti. Kapt

yı açtığı zaman bir atın dizginini tu
t<:•n birini gördü. 

----------------------------- Kraliçe kurtulursa, saltanatımın 

iık senesinde ölüm evinin zincirlerine 
yüz dinsiz asacağım. 

Bu k<•rgaşahkta, belki durdurabilirim 
ümidiyle, arabanın önüne atılan cellad 
Kapluş, mahkumun yanına döndüğü sı
rada yerinde yellerin estiğini gördü. 

Acı bir çığlık kopardı. 
MahkOm kaçmış, canını kurtarmış. 

tı. 

Ara!Ja, insanın tüylerini ürperten 
müthiş bir sür'atle yol alıyordu. Mar. 
garit, Jan ve BJanş, yani kraliçe ile 
iki hemşiresi biribirlerine sarılmışlar

dı. Adım adım öliime yaktaştıklar nı gö
rüyorlar ve korku ile titriyorlardı. 

Jan, gıırip bir soğukkanlılıkla: 
- Hendeklere gidiycruz, dedi. 
Btanş: 

- Mahvolduk, diye mırıldandı. 
Margarit: 

- Ölmek, hayatın en tatlı zamanın. 
dı olmek, ne fena şey, dedi. 

Bu sırada, kendilerine ölüm tehlike
sini tamamen unutturan misli görülme
miş bir ha:liseyle karşı karşıya bulunu
yorlardı. 

Arkalarından koşan atlıları pek geri
de bırakan bir atlı, yıLdrrım gibi araba. 
ya yetişmiş ve <•tını arabanın sağdaki 

a~ıyla yanyana sürmiye başlamıştı. Bu 
an;::ak bir an sürdü. Scnra, kraliçe ile 
prensesler bu adr•mın eğildiğini ve sağ 
daki atın yelesini tutarc."k ~ayet tehli -
k::ii ve cür'etkar bir hareketle bu atın 
üzerine sıçradığını ve bir demir parıltı
tısr gördüler. Müthiş bir kişnemeyle at, 
ön dizleri Üzerine yıkıldı ve bu, bir 
atın düşmesi, diğer iiç atın da 
kö'3teklencrek yıkı1'11alanna sebebiyet 
v::rdi. 

Kraliçeyle prensesler, bir mucizeyle 
kurtulmuşlardı. Şaşkın bir halde attı:m. 
atlayan adama bakıyorlardı. Adam to
puklarını biribirine çarparak ve dini 
kılcının kabzesine götürerek kralice ile 
prensesleri seliimltıdı. Bu Büridandı ·~ 

Kraliceyle prensesler, Büridanın sela
mına ancak garip bir tebessümle muka. 
bele edebildiler. 

Her taraftan koşu!juluyor, sevinç ses
leri etrafı inletiyordu. Büridan o da
kikada gözden kaybolmu~tu. 

Yalnız kaldıkları bir kı:.ç saniye için
de, başlarını biribirine yakla~tıran kra
&içe ile prensesler birbirlerinin kulağı
na esrarengiz sözler fısıldadda.r. Bu 
sözler pek müthiş olacaktı ki başlarını 
ayırdıkları sırada öliim korkusuyla sa
r<•:an yüzlerinin mosmor kesikilği gö
rüldü. 

Arabaya herkesten önce bilektir ba
kışlı ve yüzü glineşten yanmış bir adam 
yaklaşmıştı. 

Krruiçe arkasına baktı. Hemşirele

rinin reyini almak için daha vakti ol
duğunu anlayınca: ''Ne dersiniz?,, 
der gibi başını salladı. Prensesler onun 
bu sualine gözlerile cevap verdiler: 

- Evet ... 
Kraliçe Margarit arabaya yaklaşan 

adama seslendi: 
- Strajildo! 
Atlı adam ytıklaştı. Dudaklarının u

cunda müstehzi bir tebessümle eğildi. 
Kraliçe, yavaş, heyecanlı ve kesik bir 
sesle sordu: 

- Marinyiyi itham eden o iki 2silza
deyi tanıyor musun? 

- Evet l!a§metme<:ıp... Gotye dö 
Nel'le Filip dö Nel... 

- Ya o Marinyiyi çarpışmaya çağı
ran delıkanhyu 

- Zatı haşmetpenahlarını kurtc:ıranı 

degil mi? 
Kraliçe titri yer eti:: 
- Evet ! - ıdedi. 

- Tanıyorum Haşmetpenah... Jan 
Biiridan. 

- Strajildo 1 Ben bu üç delikanh ile 
konuşmak isterim, Onla:ı ara, bul ve 
bana getir. 

- "'ıl'e vakit? 
- Bu gecel 
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u anada arkadan gelen bir nlabalık 

yarı kırılmış hcJde bulunan arabanın 

etrofını ıarmış bulunuyorlar ve olanca 
kuvvetlerile: 

- Yaıat - diye bağırıyorlardı. 
- Yaıasın prenıeılerl Yapsın kr~ 

liçe ! 
Strajildo daha çok eğildi. Şeytan 

gülüşü daha hilekar ve müstehzi bir 
şekil aldı ve: 

- Nerede? - diye sordu? 
Margarit dö Bürgony, kendisine 

''Yaşa!,, diye bağıran halkı eliyle ıe· 
Ilmlar ve tebessümlerile teşekkür et
tiği sıra.da, pek yavaı bir sesle: 

- Ne kulesine! • dedi. 

-4-
MIRTIY'in BABASI 

Gül bahçe, gecenin karanlığına gö
mülmüştü. Etmf se11iz ve tenha ve sa· 
kindi. Bu dakikada Templ daha kor
kunç görünüyor, ve onun kara hayali 
pusuya yatmış bir canwarı hatırlatı· 

yordu. 

Mirtiy bir pencerenin kenarına da
yanarak babasının geleceği yolu gözlü 
yordu. Kalbi ç<.:pıyor, gözü bu kor· 
kunç kaleye tcsaJüf edince titriyordu. 

- Jiyon • dedi. Babam bize başka 

bir yer bulsun. Bu bina beni korkutu
yor. 

Jiy-;.n bir şeytan gülüşiyle: 
- Çocukluk, dedi. Neden korkuyor· 

sunuz? Hele siz .. Daha demin, ıevgili
ni.e Büridan"ın hiç bir tehlikeye maıruz 
kalmadığını üstelik kraliçenin hayatını 
kurtardığını i§itmediniz mi? 

Mirtiy derin düşünce içinde: 
- Doğru, dedi. Kraliçenin hayatını 

kurtarmış.... Jiyon ! Kraliçe methedil· 
diği k<dar güzel mi'! 

- Sorar mısın? O kadar cüzeldir 
ki saraydaki bütün senyörler ve hattA 
tehir hatktntn bfr çoktan çıldırasıya 

ıeverJer. Falwt kraliçe. güzel olduğu 

1r~ar da kendisini bilir l Kralın zevce· 
ıini ıevdiğini kim ıöyliyebilir? 

--------------Mirtiy pencerenin pancurlarını ka
padı: 

- Bu kal~ l.l':ni l:orkutuy-ır vesse
lam' . de~;. 

- Belli .... Yüzünüz sapsarı kesildi, 
Güzel gözleriniz ıslcındı .... Fakat ne· 
den? Korkacak ne var yavrum? 

Yanınızda ben yok muyum· Baban 
Klod Lesko da ~imdi neredeyse gele
cek. 

- Gelir gelmez, beni başka bir ye· 
re götürmesini söyliyeceğim... Yarın

d«n tezi yok. Tampl binası, bugüne 
kadar bende hiç te böyle bir tesir yap

mamıştı. 

Baıını sallıyarak ili ve etti: 
- JiyoR, Büridan'ın zevcim elması

na ac••:,a babam muvafakat eder mi? 
-Neden etmesin! Öyle cesur. öyle 

guzel ve yakışıklı, mert, kahraman bir 
delikanlı ner.de bulunur. Zaten mera
klilı neı;c:leyse giderirsin işte Klod 
Lesko geldi. 

Filhakika kapı <•jılmış ve babası içe
riye girmişti. Mirtiy babasının kolları 

arasına atılır.ak için ko§tU. O, genç kı· 
zı göğsünde sıkarken alnından öptü. 

- Hele - dedi. Dur da yüzüne b<•1ta· 
yım ... Daima güzelsin ... Dada güzels·n 
demek istiyorum. güzel kız ım! Bir ay
dan beri, senden ayrıl::lığım günden be
rı seni ne kadar düşündüğümü bilir mi 
s!:ı? Ya sen ne yaptın'... Babanı şu 

kadc.rcık olsun dÜ§Ündün mü? 
- Nasıl düşünmem baba! Nasıl dü

şünmem. Annemi tanımıyorum. Bana 
siz hem analık, hem babalık yc.ptınrz .. 
Düıünmez olur muyum? 

Lesko'nun yüzünde hüzün çizgileri 
belirdi. Fakat hemt'n kendisini topla· 
dı. Getirdiği hediyeleri masa üzerine 
korken Mirtiy bunları sevinçle seyre
diyordu. 

Ba::ıctsının getirdiği hediyeler güzel 
ipekli baş örtülerinden, elmaılarla süs
lü bileziklerden, küpelerden ve 2er
danlıklardan ibaretti. 

----"'!""'-------------------~·~-------~-----------------------------Lcsko bunları masa üzerine koydu
ğu sır:da hem Jiyon'la konuşuyor, hem 
de kızını seyrediyordu. 

Lesko tahminen kırk beş yaşlarında, 
sert çehreli, soğuk güzel, endişeli, kı· 

sa ve sert sözlü, emir vermeğe alışkın 
tavırlı bir adamdı. Bu çehre, şüphe 

yok ki kız:gın zamanlarında dehşetli 

bir şey ol<•::aktı. 
Bu anda sakin ve tatlı görünmeğe 

çalrşıycrdu. Kalın ve çatık kaşları al
nın :la, göz yuvalarına gömülmüş gibi 
duran siyah gözlerinde derin bir şef· 

kat eseri vardı. 
Yarım saat kadar böylece, dereden 

tepeden konuşarı•k hatır sorarak vakit 

gc;irildi. Sonra Jiyon sofrayı hazırla
dı. Lesko da büyük bir koltuğa otura
r<•'t kızını dizleri üzerine oturtarak o
nu seyre başladı. 

Mirtiy'in vücudu titriyor, yüzü kı· 

z-.rıyor, yüreği çarpıyordu. itirafın 

pek müthi§ ve pek tatlı zamanı gelip 
çatmıştı. itirafını yarına saklamak dü
şüncesiyle sordu : 

- Artık, bu sefer bir kaç gün kala· 
c:•!(sın değil mi baba? 

- Hayrr yavrum. BilAkis bu sefer 
de son gelişim gibi ancak bu gece ka
labile:ek yarın hemen gideceğim .. O· 
nun için bu geceyi yanında geçirmek 
istiyorum. Uykun gelip te uyuduğun 

zaman seni doya d-zya seyredeceğim. 

Bu, t•-:aph hayatta bana bir teselli o
lacak. 

- Artık ticareti neye bırak mıyor• 
sun baba? ..• Mesut bir hayat sürecek 
ka:lar zengin değil misin? Kendini bu 
ka:lar yormayaı ne lüzum var. 

Lesko'nun siyah gözleri ateş saçtı. 

Kederli bir sesle: 
- Ticaretim tehlikeye düşüyor, kı

rrm. • dedi. işimi bu vaziyette bırakır
sam büsbütün fena olacak .. Iftasa sü
rüklenebilirim. Beni bu felaketli vaz1· 
yete düşürenlere göstermek ve İspat 

etmek istiyorum ki .. 

Lesko birdenbire sözünü kesti. Kor· 
kunç düşüncelerini kafası içinden ko\
mak istiyormuş gibi başını sa.llıyarak 
gözlerini titriyen kızın<> çevirdi. Son 
derece §efkat dolu bir tebessümle: 

- Seni müteessir ettiğime mütces
sifim, benim güzel kızım. 

Söylediklerimi unutmalısın. Her şe· 
yi düzelecek. Hem pek yakında dai· 
ma yanında yaşryabileceğimi umuyo
rum. O zaman bütün kuvvetimle, bil· 
tün mevcudiyetimle seni mesut etme· 
ğe çahş<•:ağım. Zengin ve asil bir gen 
ci sana zevç olarak seçeceğim..... Kı· 

zarma ...... Artık evlenecek bir yaşa gel 
din..... Bir delikanlı tanıy-crum ki.. .• 

Mirtiy sapsarı kesilmişti. 
Br.şını babasının göğsüne dayadr, 

kollarını boynuna sardı. İtiraf dudak· 
!arının ucunda dolaşıyordu: 

- Babacığım - dedi. Size itaatsizlik 
gösterdiğimdcn dolayı rıffınızı rica e· 

derim. 
Lesko şiddetle ayağa kalktr. Krzını 

bir gümüş şamdanda yanan büyük bir 
mumun ışığına götürerek yüzünü ka
pay;ı:ı, ellerini açtı. Bir saniye kadar 

baktıktan sonra yavaşça: 
- Birisiyle mi tanıştın? - diye mı· 

rıldandı. 

Mirtiy hemen cevap verdi: 
- Evet, - dedi. 
- Demek görüştünüz. Seninle gö· 

rüşmek için burrda bulunmamamdan 
istifade etti, demek? ...• Seviyor musun 
o adamı? 

- Evet baba? 
Lesko başını eğdi. Tarif olunmaz 

bir kederle: 
- Mümkün .... Hülyalarım bir sabun 

köpüğü gibi söndü. Fakat sana dz-rıl· 

maya hakkım yok. Mirtiy. 
Sana layık bir genç ben intihap et· 

mek istiyordum. Arzuna aykrn bir ha· 
rckctte bulunamam. Hatam yüzünde~ 
ağla:iığını, üzüldüğünü görmektense 
ölmeyi tercih ederim. Yıkılan hülyan: 
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- Zannetmiyorum. Asıl 
korktuğum da zaten o değil 
rni? Zannederim o adam bir 
takım ağır tekliflerde bulun
du; fakat kendisi buna hakkı 
olduğu k<ınaatindeydi.. Benim 
de iyice bildiğim bir ıey yok, 
sadece nnncdiyorum. O hal· 
de siı onun ancak adını bilmi· 
Yorsun uz; ben de 1imdilik söyle 
rnemeği tercih edeceğim .. 

- Zaten ıimdilik lüzumu da 
Yok. 

- Onun sonradan ne oldu
ğunu blldlğinlıi ıöylUyordu· 
nuz .. 

- Bildiğimi zannediyorum ... 
Fakat evvela bir kontrol etme• 
liyim. Bir şey öğrenince size de 
lllalümat veririm. 

t •pes fazla bir şey öğren • 
ıneğe çalışmadı ve kartını verip 
Çıktı. 

Ertesi pazar Terndayk ile 
ben, bu facianın ilk perdesinde 
Olduğu gıbi, gene Sandviç"ten 
denize giden yol üzerinde idik; 
fakat bu tef er yanımır:da, k8· 
Pekleri ile maruf Robcrtıon da 
\'~rdı; en iyi yetittirdiğl kÖ
Peklerden birini de beraber ge· 
tirınişti. 

Sahile inince gene geçen ie. 
fer ki yolu takip ettik. Torn· 
dayk birden d~rdu: 

- Geldik, 'dedi. ~u gördil -
ğUnüz ağaca dikkat etmiştim .. 
l:':şya burada, bu çukrda idi. 
Orayı dr:ıha iyice tcsbit ede-

\ 

bilmek için Torndayk en yakın 
kum tepelinin üzerine çıktı ve 
bastonunu oraya dikip: 

- lıtc, deldi, biz bu merkezin 
etrafında döneriz. GömülmUt 
bir ıey varsa, muhakkak bu ci 
varJadır. Haydi .• 
Robertıon köpeğe uzun bir 

ip bailadr ve hep beraber, mer
keıden yavaı yavaı uzaklap -
rak, fakat mütemadiyen dajre
ler çiLerek etrc:ıfı aramağa baı. 

ladık. Yarım saat geçti~i ha1de 
daha bir ıey elde edememiıtik: 

Ben de artık bir ıey çıkma

sından ümidi kesmiş, sabınızla
nryordum. Fakat biraz sonra 
köpek bir yerde durup kokla • 
mağa, sonra kumu hızlı hızlı eş. 
meğe başladr. Tomdayk ~up 
geldi ve elindeki kazma ile, kö 
peğin açtığı çukuru büyülttü 
ve: 

- Burada. bir şey var, dedi. 
Kazma artık işlemiyordu; 

ben de baktım, onn 'durduran 
btr ıey vardı, fakat yumuşak -
ça bir §ey .. Etrafını açtık ve on 
dakika sonra meydana bir o· 
muz çıktı. Az sonra ktıfa da 
gözüktü: Hatları hayli bozul
mnı olmasına rağmen, geçen 
gün Tordayk'ın Kapes'e anlat. 
tığı çehre .. Fakat başka bir şey 
dah21 vardı: Sol şakağm, tam 
kaşın arkasına gelen noktasın
da bir yara, sanki çekiçle açıl
mıı bir yara .• 

Trondayk kttfatasını muaye· 
ne ettikten sonra: 

- ölüm ani olmuş, deldi. Ba. 
kın kati aleti de burada; katil 
onu da ihtiyatlı davranıp göm
mü1 .. 

Filhakika çukurda, ölünün 
yanında bir de koc~an çekiç 
vardı. Arkadaşım: 

- Artık bizim işimiz bitti, 
deldi; bundan sonrasına polis 
karışır. Bakın, Anstey, cesedin 
Uzerinde yalnız fanila ile don 
var. Gömlekte yok. Ben de 
böyle tahmin etmiştim. 
Yavaş yavaş şehre döndük . 
Yalnız kalınca Torndayk'a 

sordum; şöyle anlattı: 
- Evvela ayak izlerinden 

başlıyalım, zaten dikkatimizi 
ilk çeken •de o izler olmadı mı? 
Elbette hc:ıtırlarsınız. Ben o iz
lerin ölçilsUnü alrnııtım.. Son· 
radan ayakkabılara da baktım: 
O ayakların o kunduralara gir. 
mesi k:ıbil değildi. 

"Fevkalade ehemmiyetli o
lah ikinci nokta,. Denize giren 
adamın geri dönmüş olduğun -
dan şüphe yoktu. Fakat elbise· 
lerini giymemişti. Ama şehre 

çırçıplak gitmiş olmasına tda 
imkan y~ktu. Çok garip bir 
hal; insrın. hemen cinayetten 
şiipheleniyor. 

''Bulduğumuz bastonla be. 
nim bastonu ölçtüm, hemen he
men ayni boy, bir parçacık kı-

sa .. Demek ki uzun boylu bir 
adamın bastonu: Kunduraların 
değil, ayak izlerinin sEı.'ı.ibinin 

bastonu. Golf sahasının vesti -
yerinde bir ıey daha keşfettim: 
Elbiseden çıkan kum, hiç te bu 
tarafın kumuna, eksibe kumu. 
na benzemiyordu. Eksibe ku
mu, rüzgarla gittiği için, gayet 
temiz olur. Demeleri de yuvar
lak ve eşittir. Sahil kumu ise 
bilakis kalın ve kabadır. Ekse. 
riya da civardan gelen başka 

maddelerle karışık olur. Elbise
den çıkan kum da öyle idi: Kö· 
mür ve tebeşir karışıktı. Şelnes 
kumunda tebeşir pek bUlun • 
maz. Kömür ise ekseriya bat· 
mıt gemilerden gelir. Kömür, 
evvela dibe çöker, sonra bir do· 
ğu fırtınası olunca Tanet sa • 
hillerine çıkar, ekseriya, Dump
ton veton ve Brd:lsteyrs'te bu
lunur. 

"Kumun, Tanet trırafmdan 

olduğuna kanidim. Fakat kay. 
bolan adam, Roskof hep bura
da kalmış, kum tepelerinde 
golf oynamııtı. Bu da beni el· 
biseleri tekr<:ır muayeneye sev. 
ketti. Bakın ne buldum: 

"Ceket, pantalon ve kasket 
ayni kumaştandı; onlar da, ço
raplar, ku11iduralar da kısa boy
lu ve semizce bir adama aitti. 

''Yelek, ~ömlek, çamaşır ve 
baston ise uzun boylu bir ada. 
mr. aitti. 

"Yelek, gömlek, çamaşır .ve 
baston ise uzun böylu bir ada
ma aitti. Birincinin elbiselerin
de Tanet kumu vardı ve eksibe 
kumu ycktu. 

"Yelek ise eksibe kumu ile 
doluydu; gömlekte ve çamaşır. 
da da biraz o kumdan vardr. 
Demek ki kısa boylunun eıya
sında sade sahil kumu, uzun 
boylunun eşyasında ise hep 
eksibe kumu bulunuyordu. 

''Kısa boylunun eşyasında 

marka yoktu. Uzun boylunun 
eşyasmda ise ya v;rdt, yahut 
o eşya, mesela baston gibi, ça
buk tanılacak ıeyleıidi. 

''Kısa boylunun olup ta hıra. 
kılan eşya, uzun boylu bir ada

mın dikkati celbetmeksizin gi
yemiyeceği şeylerdi. Kaybolan 
eşya ise, yelek, gömlek ve ça. 
maşır gibi uzun boylu bir ada
mın da kimseye farkettinneden 
giyebileceği şeylerdi. 

"Kaskette beş tane san saç 
teli buldum. bunlar bilhassa 
daz kafalarda çıl<an kıvrık tel
ler!di. Demek o adamın sarışın 
ve daz olduğuna hükmetmek 
kabildi. Ceketin içinde uzun bir 
bıyık kılı buldum. Ceketin sağ 
yeninde bir takım boya lekele. 
rl vardı. Ressamlar, tvça tutan 
ellerini pald tutan ele götürilr
ken ekseriya kollarına böyle 
leke yaparlar. Lekeler sağ kol
da olduğuna göre ressamın sol 
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eli ile çalıştığını anlamak zor 
değildi. Paraların kara.:, olması 
o adamın lastik kullandığını 

gösteriyordu. 
"Çakıda kurşun kalem için 

bir ağız, bir de ressam kömüHi 
törpüsü vardı, fildişi ağza g~ı 
lince o, paleti kazımı:ık içindit, 
sünkil çelik ağız boyaları boza
bilir. Bunu ancak pek ihtimam· 
h ressamlar kullanır.,, 
Tomdayk'ın sözlerini hay • 

retle lc'ıinliyordum; benim tcsa 
düfe hamlcttiğim buluşlar, me
ğer sadece düşünme ile anlaıı. 
lacak ıeylenniş. 

- Ya bu cinayetin sebebi? 
diye sordum.. 

1 
- Orasını kestirmek zot, 

dedi. Fakat Kapesin sözlerine ' 
bakıiırsa o r~ssam şantajcı Dır 
adammış; buraya RciskoHan. 
para sızldırmağa gelmi~ olacal. 
Roskof ta onu buraya getirip 
öldürmil~ .• Ama bundan tama~ 
mlle emin değilim. 

Kapesin sonradan anlattık. 

larr, arkadaşımın bu hususta 
da yanılmadığını isbat etti. 
Ressam Jozef Bertraın, Rosko-

fun bir zamanlar haps'e girdiğini 
bilirmiş ve bundan istifade ile 
ondan para kcpannağa' çt•lış • 
ıruş. 

KaP.cs baıka bir şey bilmi
• yordu. Roskof adı ite dolagan 
· şahsın hüviyeti ise bir tUrlti 
rınlaşılamadı, polis onu ele ge. 
çiremedi. 

Ç©~OJlk h©lft©l~O 
Hediye kazananlar111 

isimlerini neşrediyoruz 

4 h:ıziron tarihli hllmcccmitin hnlli şö~·
le idi. Bir yıldız boğuld~ 

Vcrdığinılz şekli yuknrdn noUtol:ırln sl>s 
!erildiği şekilde kesmek, bilmecemlıi hal. 
letnıck !cin kAfi ı;ıcıecckll. Porc:ı.lıırın Oze 
~.iııclc duran mımnrah Juııımltır blrJcşllrl: 
1nce üc murabba me~·daıia gelecek ve or. 
~adak! l numaralı murabba ile ' murab. 
a tam ol:ıctıktır. 

1 
Dirıı7. mü~km fnkat o derece de basil o. 

tn hu hllmeccml:ı:I pekaz okuyucumuz hııl 
lllıni~tir. 

Mıııımnrıh hlrcok okuyuculnrımıı do 
tıcıiccl c :rnkl:ışınışlnr(Jır ki, onları dA he. 
dile kozıınonlıır aruıno clnhll lllmlş bulu. 
tıul'oruz. 

kızı, 2 - Eııhure Kııp:ızı mektep sokak, 
3 - Ziya Denlzyollıırın Garp - Jlııv •• 

\'a Yayla c:ıddesi, 5 - Gültln Orkunı, De. 
tlktnş Jlıısfırın, 6 fü:ı:n Uıunyusur, 7 -
Omer Arsun Sirkeci Denişlcr, 8 - SU. 
ıon l\ficiikçcşmc, 9 - Feriha Sovaşkıın 
lJeyoAlu Tünelbıışı, 10 - I.cmi DoAanııy 
daimi kıırt 210. il - Tnlftl, 

BiRER DEFTER KAZA:\"AN 

ıı - A}scn Cöktcpc, Fntih mülc'rc-lm 
sokak. 12 - Meral Demirel P.T.T. meııııı. 
ru 13 - Fikret 15 inci okul 471, 14 - Alll 
Snğlnm Cıı~ıılol!lu, 15 - S. B:ını Tozko_ 

BiR SAAT KAZANAN: partın, 16 - ~liirşidc Du}·s:ıy Kıımknpı ni. 
Birinci · Selim Turgut 16 ıncı okul, şoncn~ı 17 - Zeki \'cfa Ji,csi, 18 - Semi 

BIH rmsl~l ALB{'M(\ KA7..\;\,\:'\ Tıınıcr K:ıc!ıkiiy 7 inr.i okul, Hl -. I\ec:ıtl 
İkinci : ::\uriyc Ayten Goziosnı:ınp:ışa or. j Binici Kumkııpı, O.O. 20 - Fikr<'l J\ııınu. 

tacıkulu, I ınıı Şclırcmlni sıırny meydanı. 
BiR KOI.OXYA KAZANAX: 1 21 - Cahil Pcrtcvnlyol lisesi, 22 - JI. 

C T. Bostancı fcercnkl\y, 23 - TOrkftn Ok. 
il ~Oncll: Nermin Ankııra mU9lkl muıl. tay Tcşvlklye tnd, Eııorlcpc aJ)•rt. No. 1, 

l'J) nıektebl. 1 
24 - \'utdagOI Ce,·ik, 25 - Jl:ıyati tckdo 

IJtııen PAKET ŞEKERLEME KAZANAN l mir Aksıırny Sofular, 26 - Behçet Brıykul 
..2_ - Neva Tnn Telırra r_m_•_m_u_r_u_s_ı_ıı_d_c_l _,_·_or_a_ı_i_sc_s_i. ___________ _ 

- s = 4 il' 

4 
-----~' .......... r • • ••• a .. , 

\ .• ~ ... --- . .. ... .., 
~ ,.. . ..... , l. • 

----'~ ' ~ . ' , ., •"'4 • • •• 3 ,, ' ... , 
' .. . --· ' •. 2 .,. 

----·~~._. ........ -* 

iJIS"" Dııştnrııfı 9 tıncııdn 

den bahsetmek Uzere yapılan üç senelik mukavelelere borçludur . 
Belki ''bu kadar vasıta elde . olduktan sonra yıldıza muvaffakıye! muhak

kak,, diyeceksiniz. Hiç de ö4·le değil... :Sazan bütün emekler boşa ,gidi,Yor. Ha
yatta. her şeyin sonu var, gUzel mesleklerin bile ... Bir yıldız doğuyor. parlıyor, 
sönUyor, tekrar parlıyor. Fakat günün birinde bakıyorsunuz bütun emeklere 
rağmen ölmUştilf. · • . . . . _. ... 

Ölmek Uzere bir yıldız, deniz kazası na uğrıyan bir yolcuya benzetilebillr. 
Gemi mlltcmndiyen S. O. s. iSarctl~rl y fl.ğdırıyor, denitin her tarafında g~mi

ler yardıma koşuyor. Kurtarılanlar var, fakat bütlin yardımlara rağmen boğu
lanlar da yok mu? 

IKlUJil~H~A11iA 
CAN KUQTAQ.l[l. 

·••• • • 
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Şirketi 
Hayriyeden: 1 

1 
Boğaziçi yapurlarına mahsus yaz tarifesi 26 Ha-

ziran Pazar sabahından itibaren tatbik edilecektir. ta
rifeler gişelerde satılmaktadır. 

HABER - l\lCşam eosta9' • ,, ___ 1------.. 1 

Uykusuzluklarda 
Umumi bir rağbet 
'<azanmış olan: 

p lstanbul Esnaf Cemiyetleri "I tath bir uyku 
temin eder 

Müşterek Merk~z He) 'eti 
Haşkaohğından 

1 - Sıhhi muayenelerini bu ay içinde yt•ptırmak mecburiyetinde 
olem esnafımızın yeni sene cüzdanlarım almak üzere vakit geçirmeden 
cemiyetlerine müracaatları lazımdır. 

2 - Haz:rlanmakta olan Esntıf Cemiyetleri muayene ve tedavi 
Kliniği 1ktısat Vekaletine bağlı ve nizamnameleri Ticaret ve Sanayi 0-
da~ınca tesdl edilmiş esnaf Cemiyetlerinin, yedlerinde O daca tc:ısdikli 

cüzdan ve sicil varakası bulunan mensupları içindir. 

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

tün rahatsızlıkları 
Klinik masrafları cemiyetler bütçelerinden ayrılmakta ol <ın. tahsisat 

ile temin edilmekte olduğundan esnaf hastanesi adına herhangi bir şahıs 1_ ı 
tarafından p<ıra talebiyle vukubulacak müracaatlardan derhal cemiyetle-
rin idare heyetlerine ve zabıtaya malfımat verilmesi ilan olunur. 7. _ .. __ _ EYi EDER 

Ne nebati ne kim
yevi zehirli hiç bir 

madde yok tur Daktilo aranıyor 
Belediye merkez muhasebesinde münhal bulunan daktiloluk için 24-6·938 

Cuma gün il saat 14 tc imtihan yapılacaktır. lyi daktilo bilen taliplerin bir is-
tida ile imtihana girmek üzere müracaat etmeleri ilan olunur. (3787) 

Türk Hava Kuru111u 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 .Liradır. 

. · D~vlet _Demıryolla7ı .ve Lim.anları . işlPtme 
· .. . · .•·.Umum idaresi · ilanları • ~· ·. ,. . · .. 

1 
------------------------
,-- SATILIK HANE __ , 

Aksaray Gurcba Hüseyin mahal
lesi Uzunyusuf sokak, No. 6. Gez_ 

mek isteyenler Aksaray Yusufp<.şa 

No. 111 İktısat bakkaliye mağaza
sında bay ' Basana müracaat. 

ıı..----------------.. ·----
- Birinci sınıf Operatör -

(~~:O,~ !r~l~~i~r~!!ğ~~ı~I 
cerrahısı mutehassısı 

PAR lS TIP FAKOLTESt S. 
ASİSTANI 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 
estetik " yüz .. meme, karın buruşµk

luğu ve gençlik ameliyatı .. 
::Muhammen bedeli w:o~. lira olanı-:: on adet büyük ve 60 . adet küçük _para (Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

kasası 26·7-1938 Salı gunu saat lü,30 da kapalı zarf usulıyle Ankarada ıdare Muayene sabahlar ı M 
binasında satın alınacaktır. s den ıo a kadar e C C H nen 

Bu işe girmek istiyenlerin (1140) liralık muvakkat teminat ile kanunun 1 Ô"leden sonra ücretlidir. Tel 44086 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia mütcah bitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 

1
, g -

1 
p k'· R m l ı' ha 

1 -,e\'ol! u arma ·,apı. u e n. . 
saat 14,30 a kadar komh:yon reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olara!: Ankara da .Malzeme dairesinden, Haydarpaşa- -••••li 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (3806) 

::.---:wmr.::=-.:::::....:111 :::::::::r.::::~ 

Muhammen bedeli 36400 lira olan 130 ton renkli veya beyaz üstüpü 
7 • 7 - 938 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankaraüc. idare 
binasında satın alımı:aktır. 

~i Or. irfan Kayra il .. . . .. . . 
g Röntken Mütehassısı ii .. . 

Bu işe girmek isteyenlerin 2730 liralık muvakkat teminat ile kanunun !~ Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 :: 
~~ ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-n

1 g conker sokakta Aslaner apartıman H 
t ayin ettiği vesikaları, Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
satıt 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 182 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (3720) 

ii No. 8-10 ji 
·c.-:::ı:::::::::::::::::::::::::::::=-::n11:_:111:ttc::c 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Baokası 

18 ı 6 ı 1938 vaziyeti 

AKTiF \ıra 11 PASIP-..... l A.Jtuı -catt kilasnm 11152 09.1 2.ı.121.00:>.oo . 
B&nkrıot. • • • l 7.287.243.- • • 3e:rma:ye • 

lhtıyat akpe.h 

A<ll H (evkaJAd._ 

l:iwwıı 

• • • 
Vtaklıll, • • 1.273.:ll0.91 42.0R7.0ID.81 

DaJılldt!kl Muluıbl rle.r t 

'l'Urk 11rlLllJ: • • 

llarlçıt:kt aJUhllblrlUl 

Altm ~ IUJOgTlıLl )1 054 ti] 4 

Altına tahYill k abil ter but 
dl>Yi%1u. 

Dtgu d>' 1z.Jeı Tt borttu 

lı:llıı1..ııı hııklyelert , , , , 

lla.dne tahvlUertı 

"'enıht,. edtlen evrskı llllktly• 

lr ·-···~ 

-ııv..ıao.ın 

12.7;l0.03H.3!l 
ı u. oso .rrn 

D.557 .. -J:;t .70 

ı:>8 .74H.rıoa.-

410. 1:10.0'i 

22.312. ı 10.08 

I' 

' . 
• t • • 

• • 
l'edavWdekl ~anknotlar: 

ı l>erubt• edilen e rraıu a llkUyt 

Kanunun 6-8 inci madde
•enııe Levl lkıuı nazizıe taratm. 

aa.ıı vald tecii.r•t. 

OeruhLe ectleıı nralD auu,.. 
oaklye.t. 
Ka~ılığl tamametı a ltm oı a.rall 

llAveten tertuvtlle vazedilen 

ttee .ıı kıını aıuk a tıtıı •l l•etao teQ 

2.712.23 4.11 
6.000.000.-

158.748.563.-

15.057.949.-

143.690.614.-

1 !l.000.000.-

Llr.a 

1 5.000.000.-

8.712.234 .11 
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-BAŞ AGRISI, DiŞ AGRISI 

ve bütün ıstırapları teskin eden 

G R i P • 
1 N 

Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 
ili başrnda, seyahatte, evde, her zam <"n yanınızda bir kaşe 

uulJaaUUl' dldYI UUUt uuıyıu a z. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. icabında günde 3 kaıe alın•· 
bilir. i smine dikkat, taklidlerinden sakınınız. Ve G R l P l N yerine 

başka bir marka verirlerse ~idcetle reddediniz. 

r .................................. .. 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkilap yaptı 

Bu yeni ve 

ıihramiz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

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

nisbette pudra renkleri arasındaki a-
11 bengi ifşa etmiştir, ki. bu, Tokalon 

müessesesi kimyagerleri:le bir çok ta
bii renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imkflnını vermiştir. Artık yüzü
nüzde plakalar halinde yapı~an adt 
pudralara niha,·et ' 'eriniz vP hu gün-

-------------------------. Artık sizi )'aşınızdan fazla ih-
tiyarlamış gösteren ve yüzünüzde 
"Pltikalar., halinde yapışan adi 

mütehassısımn dedikltrirıi oku· 
yıtnılZ: 

------------------------
den Tokalan pudrasını sihramiz renk· 
!erini tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir ı 
tarafına bir renk ve diğer tarafına da ~ 
başka renk bir pudra sürünüz \'e cil· 
dinize hangisi daha uygun geldiğiııi 
görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak. 
cazip. sehhar ve adeta t ahii bir gii· 
zcllik temin eniniz. 

nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalan kremi vazolarının 
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