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Müttefikimiz Yugoslavyanın 
Harbiye Nazırı 
yarın geliyor 

General Mariç, askeri tesisafl 
gezecek, tatbikatta bulunacak 

Müttefikimiz Yugoslavyanrn harbiye 
nazırı general Mariç yann sabah saat 
on buçuğa doğru şehrimize gelecektir. 

Kendisine zevcesi ile Harbiye neza
reti kalemi mahsus müdürü AlbQy To. 
doroviç ıve iki erkfuuharp zabiti refa .. 
kat etmektedir. 

General Mariç Edirnede vali Niyazi 
Morken, hudut !kumandanı, jandarma 

kumandanı ve diğer ileri gelen zevat ta. 

rafından istikbal edilecektir. 
Misafir, Sirkeci istasyonunlda Vali 

ve Belediye Reisi Muhiddin ttstündağ, 
İstanbul komutanr general Ömer Halis 
Bıyıktay, general İhsan ilgıaz, deniz ko
mutanı Mahmut Gökbora, Emniyet Di. 
rektörü Salih Kılıç ve diğer zevat tara
fından kaırşılanacaktrr. 

Hamidiye mektep 
f{emisi bugün 

Bulgaristan ve Romanya llmaolarıoı 
ziyaret için 

Karadenize çıkıyor 

Hamidiye mektep gemisi ve 7Cumanaanı - ... 
~Yazısı ·4 üncüde 

iş kanununun 
bir senelik tatbikalln
dan ahnan neticeler 

Bugün Ankarada yapılan 
toplantıda tetkik edildi 

Ankara, 16 (Hususi muhabirimizden 
telefonla) - İş dairesi bölge amirleri 
genel merkezden aldıkları emir muci
bince bugün Ankarada genel merkez 
binasıtjda toplanar,•k bir senelik kanun 
tatbikatı ve gelecek sene zarfında ka
nunwı yürütülmesi tarzları üzerinde 
kongre halinde müzakereye ba§lamış • 
]ardır. 

İş yerlerinin teftişi bakımından itti
hzız edilecek usulleri müzakere etmek 

üzere bir tali komiyon ayrılmış ve bu 

.ıtomisyonun 1ş dairesinde ecnebi mil· 

tehassısla birlikte lreyfiyeti incelemesi 

takarrür etmiştir. Yarm saat iki de ikin. 
ci içtima yapılacak ve iş kanunu tatbi

katına ait bölgelerden, daha evvel gön. 

derilmi~ olan mütaleanameler üzerinde 
müzakerelerde bulunulacaktır. Bu top-

lantıların bir hafta devam c~eceği söy. 
lenmektedir . 

Askeri bir kıta' resmi selamı ifa ede
cek, muzika Yugoslav marşı ile İstik· 
lal marşını çalacaktır. 

Bundan sonra general Mariç otomo. 
bille Perapalas oteline gidecektir. Mü .. 
teıaıkiben Vali ve Belediye Reisini ve 
İstanbul komutanını ziyaret edeck, 
akşam 20.20 ıd hususi bir vapurla Hay
darpaşaya geçecek, 21 ide hususi trenle 
Ankaraya gidecektir. 

General Haydarpaşada kendisini kar
§Ilayankla askeri kıt'a tarafından u. 
ğurlanaca'ktır. 

_.. Devamı 12 incide ------• __.. •••• - ........................... -····•--WWW'll• 
1 
= 

i Atatürkün 
dünkü 

gezintileri 
Anadolu klübttnde 

Vekillerle 
giirüştiller 

Ankara, 15 .(A.A.), - Dün orman 
çiftliğinde bir gezinti yapmış olan Re· 
isicumhur Atatürk bugün de şehir 
dahilinde bir müddet gezdikten sonra 
Anadolu klübüne uğramışlar ve o sı-

• rada klüpte bulunan vekillerle görü· 
şerek saat 21,30 da köşlderine dön
müşlerdir. 

Atatürk, klüpten çıktıktan sonra 
o civarda ve yol güzergahında toplan~ 
mış olan gençler tarafından şiddetle 

alkışlanmıştır. ·····-··----····-··.........__ ... ..-:--. 

ADmanyada 
Sogan 

kıtlığı var 
Kabahat yahudilerde imiş 
Yemeklere soğan 

yerine prasa 
doğranacak 

Berlin, 16 (A.A.) - Birkaç haftadan 
beri ev kadınları soğandan mahrum kal· 
mışlardır. Soğan kıtlığı gelecek hasat 
mevsimine kadar devam edecektir. Ga
zeteler, yahudileri bu madde üzerinde 
spekülasyon yaparak dünya piyasasında 
soğanı azaltmakla itham etmektedirler. 

Ev kadınlan soğan yerine prasa, sar
mısak ve Almanyada bulunan djğer ba
haratı kullanmağa davet edilmektedirler. 

İthal edilen soğanlar haziran sonuna 
kadar fabrika ye hastanelere tahsis edile
cektir. 

~~ ~~ 
Şehid fCF!J'!Jf'!1'f!f:Hf'r rnhı memle~n ''er iurftfırıc1a yapılan f'ttffaıterclc Tıürmctle amlmışTardır. Şehrimizde de 

bir ihtifal ya1nhm~tır. Resimle rimb Fatih tayyate abidesi önünde ha. vaya ateş edilişi) Jl!cliha Avni nutlcunu il 
SÖ'IJlerl-oon ı•e mektezıliler Fatihe gelir1er7ccn almmıştır •.• 

Ticaret filomuzun 
kazandığı gemi 

"Trak,, t:>u sabah limanımıza 
geldi, düdük seslerile karşllandı 

~ . ,. Trax vapıtru limanımız®. .• 

Denizyolları idaresi taraf mdan Al . 

manyaya sipariş edilmiş olan yeni yol

cu vapurlarnnızdan ilki bugün saat 10 
da. limana girerek demirlemiştir. 

Sularımızda, hemen hemen çeyrek 
asırdanberi, kızaktan yeni çıkmış bir 
Türk ticaret gemisi görmemiş olan 

limandaki Türk vapurları, bu mutlu ı 
gelişi düdük çalmak suretiyle selam. 
lamışlardır. 

Gemi "Trak" adını taşımaktadır. 

Hacmi 1414 tondur. İstanbul - Mudan
ya hattına tahsis edilecek olan Trak, 
Kil limanından buraya kadar, Kenan 
kaptanın idaresi altında 15 günde 
gelmiştir. Gemide 11 zabit ve 32 mü
rettebat vardır. 

Trak'm gümrük muayenesi tamam. 
!andıktan sonra fenni muayenesi ya. 
pılacak ve alacağı yolcu miktarı tcs
bit edilecektir. 

Tokyodan J{eleo haberlere R"iire 
............................. ! ............. 

Japonlar Çin 
cephesini yardılar 

Cenup mıntakasında Çinlilerin 
ricat hatları kesilmiş 

~ ~\ ·l-~ -
~ il.~ 

·çift topçuları vazcf e ba.şmaa .• 

Tokyo, 15 (/\.A.'.) - Cepheden ge
len harp raporlanna göre, Japon şimal 
ordusunun ön'.;üleri Suşovun garbın· 
da Lungai demiryoluna varmışlar ve 
şimal ordusu ile cenup ordusu arasın
da muvasalayı tesis etmişlerdir. Japon 
kıtaatı bu suretle Suşov-Lungai ve 
Viensin - Pukof demiryollarınm bir
leştiği noktada bulunan Çin kuvvet
lerini ihata etmiş oluyor. 

Çin ordusunun Lungai demiryolu· 
boyunca Haisao ile Kveiteh arasında 

tesis ettiği 250 kilometrelik cephe ya· 
rılmıştır. San nehri geçen şimal Japon 
kuvvetleri Şuho'yu zaptetmiş ve di-

ğer bir Japon tt>~ da bu sa'bah Şan
tung vilayetinde göller mıntakasmda 

Korisaiang ile Yutai arasında Çin cep 
besini yararak Lungai demiryolu isti-

kametin.ele ileri yürüyüşe devam etmiş· 
tir. 

Cenup mıntakasındaki Japon kuv· 
vetleri de Honan vilayetinin cenubun· 

da bugün öğleden sonra, Suşovada.!l 
80 kilometre mesafede Uangtse .demir-

yolu köprüsünü tahrip etmek suretile 

Suşovun garbında bulunan Çin kuvvet· 
!erinin r~.;at hattını tama.mile kesmiş

tir. 

Çekoslovakyada tahrik ve propaıraoda 

ittifaklar aleyhinde 
risaleler dağıhldı 

Yarı resmi bir tebliğe göre 
bun.ar har.ç en gönderılmiş 
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Fransa - ltalya 
lngiltere ile 1 tal ya arasındaki itilafın 

imzasından sonra. artık Fransanın da 
İtalya ile anlaşmasına herkes, bir olup 
bitti nazarile bakmaktadır. Filhakika 
lngiliz. Italya itilAh Romada imzalanır 
imzalanmaz. Fransız işgüderi Blondel ile 
ltalya dı§bakanı Ciano arasında müza
kereler başlamıştı. Fakat araya Arna· 
vutluk kralı Zogonun evlenmesi ve Hit
lerin ziyareti girdiğinden bir müddet fa
sılaya uğradı. Simdi ajans telgrafları, 
müzakerelere tekrar başlandığını ve Jti
lAfm, galip ihtimale göre, bu ayın orta
larına doğru irnzalanacağmı bildirmekte
dir. 

Habeş harbinin başındanberi devam e
den vaziyete nihayet verilip esaslı bir i· 
ti!Ma varılmasını, Fransa da ltalya da 
istiyorlar. MalQmdur ki Italyayı Alman
yanm kollan arasına atmak gibi bir ne
tice veren Habeş macerasının başlangıcı 
Fransanm İtalya ile anlaşma teşebbüsü 
idi. 1935 senesi ikincikanununda Laval 
Romaya giderek Musolini ile görüşmü' 
ve iki devlet arasında senelerdenberi sü .. 
rilı> giden ihtilaflar haUedilmişti. Bu iti· 
Wm o zaman gizli tutulan hükümlerin
den biri de ltalyaya Habc~istanda hare
ket ser~stisi vennekti. Musolini bu va
ade güvenerek H~ teşebbüsüne girer 
girmez, pazarlıktan haberi olmadı~ anla
~dan İngiltereyi karşısında gBrdn. lngil
t.erenin endi~esi ilci sebebe dayanıyordu: 

1 - Habeşistamn ltalyaya ilhakı Mı· 
sır ve Sudandaki vaziyetini zayıflatacak
tı. Habeşistan fizerinrJe 1893 senesinden
beri kendisinin de iştirakile yapılmış bir 
çok itilaflar vardı. Fransa ve ltalya tn
gilterP.ye haber vmneden earkt Afrika 
üzerinde anlaşmı§lar. İngiltere bu anlaş
manın tatbikine mani olac..ıktı. lngilte· 
renin bu Habec; mer.(?Jesindeki vaziyeti. 
Almanyanm, Fas İngiltere ve Fransa a
rnc;mda taksim edildiği sıradaki vaziye
tine ne kaclar benzer? 

2 -- İngiltere için ikinci bir kaygı, ilci 
büyük devletin anlaşması idi. Fransa, 
Sovyet Rusya ile de münasebete giri~
mi3. Binaenaleyh bir Avrupa bloku ku
ruluyordu. İtalya • Fransa itilAfınm §Ü· 

mul derecesi ne idi? İngiliz yardımından 
mQstalni kalan Fransa bundan sonra 
nasıl bir siyaset takip edecekti? ln~ilte
re, Habe~ pazarh~ın tatbikine mani ol
mak suretile bu yakmlı~a mani olmrya 
çalıştı. Bu noktadan da lngilterenin va
ıiyeti, Fasın İngiltere ve Fransa arasında 
payla~~ı sırasındaki Alınan vaziye
tine çok benziyor. MalOmdur ki Alman
ya da bu paylaşma paıarh~mı suya dil· 
g{lrerek 1904 itil~f mı hUkfunsQ.z bırak· 
ma~a çah'Pl1lştı. Delkasenin istifac;ına ve 
Alcesıras konferanmım toplanma"ma se
beb olan buhranın psikolojik tarafı bu
dur. 

Fakat Habeş buhranile Fas buhranı 

arasındaki benıerlik ancak buraya ka
dar geliyor. Almanyanın Fas pazrhğını 
suya dü~üreccğim diye, Fransa üzerine 
yaptığı tazyikin neticesi maltlmdur: 
Fransa tazyik edildikçe, lngilterenin kol
ları arasına atıldı. Neticede Almanya 
Fası kurtaramadığı gibi, lngiliz • Fran
sız antant kordiyahmn kurulmasına da 
sebeb oldu. 

Halbuki Habe§ buhranı ba~a bir ne
tice vermişe benziyor. İngiltere Habeş 

istilasına mani olmak için te5ebbüse gi
rişince, önce Fransa ''idarei maslahat,. 
etmeğe çalıştı. 1936 seçiminde sosyalist
ler kazandıktan sonra da İtalyayı terke
derek tngilterenin kollan arasına atıldı. 
Gerçi tngilterenin bu Habeş me:::elesincle 
biri sömürgelere diğeri de Avrupa mu
vazenesine ait olmak üzere takip ettiği 
iki hedeften birine varamamıc:tı: Yani 
Habeşlstanı kurtararnamrştt. Fakat mu-
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Sarayı geceley:n hücum eden as]ere karşı 
evve!a Reisicumhur ife kızı müdafaa ettiler 
Pijamalı 
geoeralın 
cesareti 
Brezilyada geçen ıün bir isyan hareke

ti baş gösterdiğini 11 mayıs gecesi Rio 
de Janeiro'da hakild bir dahill harp oldu. 
ğunu ajans telgraflan bildirdi. Gelen ha. 
berlerde bu muharebede bilhassa Cum· 
hurreisi Vargas ile kmnm büyQlc bir 
kahramanlık gösterdikleri işaret olun\19 
yor ve asilere karşı nasıl çarpıştıklan an
latılıyor: 

Şehir, 11-12 mayıs gecesi, her ceceld 
gibi, sakin bir uykuda iken, geceyansına 
doğru, bir gürüJtü başlıyor .. Ahali, işit· 

tik'eri sesler üzerine, pencerelerini açı· 
yorlar. Sokakta büyük kalabalık vardır: 
Ko~ ve bağnşan insanJar ..• Sonra silah 
sesleri ... 

Herkes biribirine: 
- Ne oluyor? diye soruyor. 
Fakat sormaya lilıum yok; şehirde is

yan çıkını, .. 
İhtilalciler, ellerinde sil1hlan ile ev

vel!, cumhurreisinin sarayına gidiyor· 
tar. Fakat, vaktinde uyanan Vargas, der· 
hat vaziyeti anlıyor ve bütün W"BY hal
kını uyandırarak, müdafaaya geçi":or. 

Memtekf!tte bii lfüiTM hareketi hiç 
beklenmediği için tedbir ve tmibat alın
mış değildir. vaıniz, Cunıhlırreisinirl ıJi? .. 
tabancası vardır. Sarayda bir iki taban· 
c:a daha var ve bir de eskiden kalma bir 
mitralyöz ..• 

Saraydan asilere karşı ilk silfill çeken 
cumhurreisi ile kızı Jandira oluyor. lh· 
tilalcileri, pencereye çıkarak karşxlayan 
baba, kız, dex;hal ateş etmeye başlıyor. 

lar. lhtilô.lcilcr, ka!"§ılarmda cumhurreisi 
ile kızım görünce biraz şaşmyorlar. He
le mütemadiyen ateş etmeleri karşısında 
cesaretleri kınlıyor. 

Bu sırada saraydaki rnitral~·6z0n da 
başına kAtioler geçmiş ve a~ere ateş a
çrlmıcıtrr ..• Biraz sonra, sarayı: ınOdafaa 
içf n ilk OC'llis ve a~ker mOfreıtlm ~livor 
ve ihtlltıtcfter daha fazla du.ramryarak, 
çekfiiyorlar .• 

P1jam111i general •.• 
lhtil~lciler, cumhurreiSi aataYDlJ11 ö

nünden 'ekildikten sonra, bahriye neza
reti binasına hücum ediyorlar ve binayı 
dinamitle uçuruyorlar. Sehrin di~cr bir 
çok yerlerinde de yangınlar çıkanlmı~, 

silci.hlar patlamağa başlamıştır. 
Gerek polis, gerek asker kuvvetleri bu 

çarpı~mada büYilk bir eürat ve _çeviklik 
göstermiştir. lhtilAkiler çokluk olmaları
na rağmen, teşebbüslerinde hüldlmet kuv 
vetleri ile ka11ılaşnıı§lar ve hareketleri a· 
kim kalmıştır. 

Gece herkes uykuda iken patlak veren 
bir isyanın bu kadar çabuk bastırılması 
derhal ahnan tedbirler uymnde olmuş
tur. Me5elA, sokaklarda, ihtn~kitere kar
şı çarpıc;an hGkiımet kuvvetlerinin başın
da pHama ile bir general görlllmOştUr .. 
Yatağından ftrhyarak silft.hını kaprp gar· 
nlzona koşan kumandan, derhat askerin 
başma_geçmiş ve çarpışmaya ba~lamıştrr.

1 lhtill in ıravf"si ne ;dl ? 
Brezilyadaki bu llOn isyanm gayesi , 

memlekette tekrar krallık kunnak ve 
tahta prens Petro Orlean Bragans'ı ge 
çinnek olduğu zannediliyor. 

Cumhurreisi Vargas bundan sekiz sene 
evvel, bir ihtilAI haicketinin başında, hü
kumetle muharebe etmiş ve nihayet ga. 
lio gpler~k .iktidarı eline almı~trr. Ken
rHc:ini f'VV"1~ rrnıv,ıklrnt cıımhıırrelcıi ilAn 
e-l"n VarfYacı r!n·t cepı- 01omlpt-ı-ti hu cır· 

fatla idare etmi~tir. Bundan sonra, ka
nunen cumhurreisi seçimi için tayin olu-

Relsicum1rur Vargasuı km /andira 

nan tarih yakla~ırken, keqdisini cum· 
hurreisi olarak ili.n etmi§tir. 

Vargas son üç senedenberi Brezilya 
millet meclisini feshetmi~ ve memlekette 
sıkı bir idare kurmuştur. 

Bununla beraber. Brezilyada için için 
kaYllayan bir ihtilAJ hareketi mevcuttur. 

Bu sefer d~ krallık lehine bir ihtilfil ha· . - ,. . 

reketine giri§ildiif gmaliıyor. 
Tahta geçirilmek istenen prens Petro 

çarpışma esnasında. cumhurreisinin sa
rayının bahçesinde bacağından yaralan
mı§tır. Zahiren sarayı müdafaa etmek 
için girenler araMnda bulunan prensin. 
bil~is V;ırgası öldürmek ve ihtilll kuv-

vetlerile beraber sarayı derhal işgal et· 
mek istedili muhakkaktır. 

Ruzveltin kü~ük 
oğluda e vleniyor 
Ağabeyi gibi o da babasının 
rakipler~nden birinin kızuıa 

aşık oldu 
Amerikan cumhurre!siniu kUçUk oğ. 

lu d& evleniyor ve bir müddet evvel 
evlenınif olan ağabeysl gibi, o da ba. 

Rekor kıran 
tayyareci 
kadın 

D.ı ~lk fJI güztl laÜm /tadımnın bir 
tayyaı cci oldulunu zanneder misiniz? 
lngillere ile Avusturya arannda rekor 
kıran kadın tayyareci ]an Botten, geçen 
gün Jngiüı sarayında, kral altıncı Cor
ctın tahta çıktılından bıri ilk dıfa ya
tnlmt kabul rtsminı iştirak etmiş fit bir 
çok lngiliz kadınları ile beraber . kral ve 
ktali~ıye takdim edilmi§tir. 

basının ta.kiplerinden birinin kızını a. 
lıyor. 

Ruzveltin oğullarının böyle hep ba. 
balarının rakiplerinin kızlanyla ev. 
lenmeleri belki biraz tuhaf görünür. 
Fakat bunun sebebi basittir: c;ünkU, 
Ruzvelt, Amerikanın bütün nıilyoner
lerine diltmandır. Halbuki, oğullan 
da pek tabii olarak yüksek mevkili a· 
nelerin kızlarıyla tanıoıyorlar ... 

Ruzveltin düşman olduğu kimıreler 
Amerikanın ıneahur altmıı rnilyonerf. 
dir. Büyük sermayeleri ile, memleke. 
tin lktısadi hayatında bir diktatör gi. 
bi hareket eden bu .mllyonerler Ruz
veltin demokrat idaresindeki birçok 
sistemlere rakiptir ve aralarmda da 
daimt bir mUcadele vardır ..• 

Fa.kat, Ruzvelt bu rakiplerinin şa
hıslarına karşı hiçbir dil~ruanlık .bes. 
lemez. Onun için oğullarının bu aile. 
lere mensup kızlarla evlenmesine iti. 
raz etm.lyor, seve seve razı oluyor ..• 

Ruzveltin kilçtik oğlu Con Ruzveltin 
evleneceği kız An Klark ismindedir ve 
19 yaşındadır. Con da. 21 ya.§mdadır. 
Ve ikisi de henUz üniversite talebesL 
:lir. Biriblrlerinl bir baloda tanmııı. 
la.r ve derhal sevlşmi3lerdir. Hazi.ra • 
nın 18 lııde de evlenmeyi kara.rla.etır· 
mış bulunuyorlar. 

Mhı An Klark bir mUddet evvel baş. 
ka birisiyle nieanlanmıştı. Amerlka • 
nm meşhur maliyecilerinden Rtçaxd 
Vaytni 'nln llvey oğlu olan nlşa.nhsın. 
da:ı bu &damm son mall rezaleti Uze. 

rlne ayrtlnıııtır. Riçard Vaytnf bO • 
yilk bir eahteka.rlıktan dolayı on sene 
hapse mahkfun olmurJtur. An Klarkm 
nişanlısı bu adamm üveY. oğlu olmak. 

18 MAYIS - 193~ 

CUMHU.lU ~ B1' 

Bir hatıra ve bir hakikat 

Y UNU~ Nadi bugünkü. ba~makaıesm• 
de Hatau meıeleslnin tarihçesine 

dair bir. hatırasım anlatıyor: 1921 Londra 
kon/eraruında Fransa ile ıulh müzakerele.. 
rl yapıldığı ıırada meıele dönüp dolaşıJ>. 
llalag iline çalmıı ve nıü:akereler llerli. 
yeme: olmuştur. Cenup hudutlarımız. hak· 
kında Fransı:lar kabul edenılgeceiiinıiz 
teklif /er ileri ıürmekledlrler. Bu arada 
miiı11kereter Pariıt n(lkledilmiş, orada da 
ounl milşküMt sürüp gitmiştir. "l\' ihoyet 
FMnsı:: başvekili müteveffa Brlgan işe 
miidalınle etmi~. l'unus Nadi 1örıle deııam 
ediyor: 

"Türk mllrahhaslarmı ayrı ayrı ve birer 
birer goren Fransız başvekili bıze şunları 
söyledı: 

- Anıa,mayı mümkün kılını)an zorlu1'
lan.la sizin haklarınız olduğunu görü)or 
ve kabul ediyorum. Ne çare ki bizim ta. 
rafta da mutaassıp bir güruh coğrafi bazı 
girinti çıkıntılara yapışıp kalmışlardır. 

Bugün için benim latedlQim ml.lliyetçi Tür 
kiye ile Fransa arasında harp halinin ni
hayet bulmasıdır. Bununla Türkiyenin 
sulhü tamam olmuyor. Fakat biz Franıııız. 
lar Türkiye ile harpsiz bir hale geçmiş 

olncnAıı. Ru vaziyeti ihda5 etmekle müş
külpe~enl olrrııyalım, ve ılmdlkf zorlukla
rın hallini kat't sulh zamanına n hele 
Türk • Fran5ız dostluğunun kat'iyelle e
min oldu4t.1m bOyük inkişafı devirlerine 
bırakalım. O zaman bütün zorluklar ko· 
lnytılda bertaraf edilir. 

MOteveffa Brlyanın ha mfidahalesi tesir
siz knlmıyarak ve onun sôzleri senet tutu.. 
larak Türk murahhas heyeti muahedeyi 
kabul etil. Ankoraya döndfiAOmOz zaman 
bu muahedeyi Büyük l'ıtjllet Meclisince 
reddedilmiş bulduk. Meclis, böyle bir ma
ahedeye muvafakat eden murahhas beye. 
tlııl de tnblt bir haytf tartaklamış. 

İşin fçyiizllnQ Atalürke izah ettlltlmfz 
zaman mıı,artınfleyhln vermiş oldu~u ce. 
vap şudur: 

- Brly·aıı s6zlerlnde eok samımı olabi
lir. Fakat muteber olıtn s6ıler delılldlr, 
muahcdedlr. Bir kere muahedeyi kabul 
ederseniz artık onun arkasında iddia e
debllecdlnis dav11 kalma1. Şahııılar fktt. 
darda daimi d~lldlrJer. Maruf bir 'ttfrli 
doşlu olan BrJyanın halefierf kendllarlnl 
onan şnh!!t ıözlerfle mukayyet tutmı'.\'Rbi
tirler. Onun tein mtıahedenln reddi zaru
rt tdl.,, 

Yıiıuıı Nadi, bıı uaztuet ıl%ertne Frank. 
len Buuuon'an Anlcaraua gelip ueni bir 
ntuahede için mihakerelertt girlılldiğint, 
nihauel /lataya husu•I, uanl müstakil bir 
idare verilmeıl ıartile ueni bir muahede 
tmzrı edildit1inl hatırlatarak ıu neticeye 
geliyor:: 

"O zamanın Meclislle Reisi Mustafa Ke
malin ilk Parls munhedesini reddetmekte 
ne kadar hakJı olduAuna şimdl görüyo. 
nıı. Ankara muahedaılnde Hatay icin hu
susi (müstakil) idare şartı konulınuşken 
bugQu bunu Fransayı tatbik ettirmekte 
okla karayı zor ıeefyoruz. Ya kayıtsız 
şartsız bizim muahede kalsaymış, ne olıı· 
cakmış? Anla,ıhyor ki o zaman meseleyi 
mutlaka yeni bir barble halletmcıte rnec
bul' olacakmttııl 

Bu hatırayı mandater Franıımın Ha.. 
taydaki Non del'!gesl M. Gııro'ya fhda ede
rek Türk ve Fransız m111ctlerlnln dost 
knlmnlım i1;ln t~kt'ndenın, Antakya ve 
bav:ıll~lnde temlniM o kadar ehemmi. 
yet verilmls o1An '"rtlara dikkat etme .. 
ılnt ta"~lye ederfı.,. 

TAN 
~ 

Bana bir temiz marul 1 
Fı:ı'.LEK yazruor: 

"Seneler ve seneler var ki lstanbulda 
her türlU cezalara ve kontrollere rağmen 
sularına l&Aım karışan ve bulaşık zer· 
ıevat yetiştiren bostan ve bahtelerin vü. 
cudu kaldırılmamıştır. 

Bu yüıdendir ki, çiğ sebze yemek ıevk 
ve zaruretinde bulunan ve bayatını bir 
mnnıllo tehHkeye koymak lıtemlyenler,yi· 
yecekleri ıeylerl permanganatla yıkatmak. 
tadır. Ldkln, bu da herkesin her ıaman 
katlanacaAı bir küHet değildir • 
Aklıma fU sellyor: 
fstanbulda bo5tanlara lAAım ve buta,ık 

suyu nkıtmamaya yemin etsek, ahdetsek 
ve bunu bir spor mOı;abakıısı kaıanırca. 
sına inat ,.e ııehııtla takip etsek nasıl olur? 

Söz aramızda, istisnasız olarak heplml
ıln ,ehlrde bir marul yerken: "Acaba IA
~ımh bostandan mı?,, diye dfi~ünmc~l if
tihar edilecek şey midir?, , 

_.. Devamı 4- ancüde 

la beraber, kız, bu aileye mensup ol. 
mak ~tememtş ve nipnlısmdan ay • 
nlmıştrr. 

ŞUpheeiz ki, bugün Ruzveltin oğlu 
ile evlendiği için memnundur ... 



ltl jL(fii - Dil 

LıJata dair, ....................... 
Tahrif 

Ç ABUCAX, kolayca h&k kazım· 
mak, daha doğrusu hak ka. 

zarunı3 gözUkmek için muanzm eôzU
nü tahrif eden; altmr, ilstUnU keserek 
onu i3ine elveri§li bir mana.ya geti
ren muharrirlerln dü§ilncai nedJrf 
anlamıyorum. Kiminle alay ediyorlar? 
kime itibar lan yok? Kendi phıslan.. 
na mı? yoksa karllerine mi? Herhalde 
muarızlarına değil; elbette kendileri 
de takdir ederler ki muanzlan, sözle. 
rinin deği§tirildiğini, asıl manadan u· 
zaklaştmldığmı görünce hUcumu da 
tir.erlerine almıyacak, omuz ıdlkecek
lerdir. Onları aldatmak kabil değildir. 

Tahrifçi muharrirler olsa olsa karL 
lerini, muarızın Mıl sözUnU duyma
mı!J olan karileri aldatabilirler. Fakat 
bu hal kendi kendilerine itibarları ol
madığını gösterir. Gerçi: "Yalan söy. 
lemedim ve yalanmıa birçok kim11ele. 
rl inandırdnn!,, diye iftihar etmek de 
kabildir. Fakat böyle yapan adam 
kendi kendine kalınca utanmaz mı? 
Karilerinin emniyetini sui·istimal et
tiğini düşünüp bir eza. duymaz mı? 
Utandığını, eza duyduğunu farzeder. 
sek kendisine acımalıyız. Aksi takdir
de yine acımalıyız, ~ kendisinde, 
insanı insan eden hislerin bazıları he
nüz teşekkül edememiş demektir. 

Ya evvela kendisine inanmış, sonra 
işin aslmı öğrenmi§ karün kar~ısında 
hali ne olur? Ona vereceği cevabı bi. 
liyorum: "Bu bir cerbere işidir. Has. 
mı susturmak için her şey caizdir. 
Benim bu yolu tutmak işime geldi ... , 
Beaumarchais (Bomarşe); komediala
rmdakl eahıslardan birine: "İftira et· 
menize bakrn, elbette bir izi olsun ka
lır,, dedirtir. Tahrif etmenize bakın, 
elbette birkaç budalayı olsun inandı
rırsınız. 

Zamanımız muharrirlerinin çoğu, si
ynsi polemikçileri taklld ediyorlar. 
Onların da bittabı°en aşağılarını; ken. 
di fikirlerini kabul ettirmek için işi 

giirüıtüye getirmek lstiyenieri. Hani 
her hafta Fransa.'dan Candidc, Grin. 
goiro, Mariamıo adlı birtakım paçav
ralar geliyor, onlardaki polemikler gi· 
bL. Onlara balım, falan muhanir it
lerine gelen bir söz söyledi mi! hemen 
onu göklere çıka.rasıya methediyor
lar; bir sözü de f şlcrine gelmedi mi? 
ondan bayağısı yok. Yahut bir muhar
ririn sözleri arasında, kar§ı taraf'a 
bir sitem, bir iğne buldular mı hemen 
onu alıyor ve bütün bir yazıyı, biltün 
bir kitabı yalnız 'ka.r§ı tarafın tenki. 
di diye değil, kendi taraflarının met. 
hi diye göstermek istiyorlar. Adam
cağız istediği kadar protesto etsin, 
"Ben sizinle değilim!,, diye bağırsın, 
para etmiyor. 

Siyast kavgalara giri§enler, iki bin 
beş yüz senelik ölüleri bile patırdıla· 
rına karıştırıp davalarmm doğrulu. 

ğuna §ahid diye 'göstermek istiyorlar. 
Ama onların eserlerinde, o davalara 
iştirak etmediklerini gösteren bir yı
ğın söz varmı§ ! Ne çıkar? Bckta§inin 
hesabı, hafız olacak değiller ya. 

Fakat kendine hürmeti olan muhar
rir böyle şeylere tenezzül etmez. Te. 
nezzül eden de geçici muvaffakıyetler 
uğruna ebediyetini l!l&tmı§ bir zavallı. 
dır; ipliği bugün değilse yarın - o da 
Yann okunursa • meydana çıkar. 

Nurullah ATAÇ 

YOk taşımıya mahsuH 
arabalar 

Belediye, sırt hamallığının kalkmasın
dan sonra şehirde pek toğalan yük ta§!· 
mağa mahsus arabaların tesbit edilen 
evsafını al~dar dairelere ve esnaf ce
miyetlerine bildinniştir. 

Yeni §ekle göre yalnız bir ki~i tarafın
dan yardımsız olarak sürülebilecek olan 
el arabalannm azami genişliği 60 ve bo
:yu 90 santjm, yüksekliği de yerden iti· 
baren yarnn metre olabilecektir. Halbıı
ki şimdi sokaklarda görülen el arabala
nnın kısmıazamı bir metreden fazla en 
ve bir buçuk metre boyundadır. 

Arabalann üzerine konulacak eşya a· 
rabanın ebadını ve azamt elli ki
loyu geçcmi;-ecektir. Bu kaydın bugünkü 
c;oğa]r~ tahdit edecefi muhakkak görfil
me!ctedir. Çankü. bugGnkQ vaziyetin ,.J 
arabatanmn fberfsl hav31eli eşya ta· 
ı;mmasında kullanılmaktadır. El araba- j 
1:mnda fren bulunacak. dışları temiz bo
vah olacak ve yeni malzemeden yapıla· 

AA R~'".R. - ,. · 1 

Yeni :M$11 illtokult1?ale~eii1ara1ıni!an Clıin S(J(l1 on belle lstanbul kız lisesi konferans sa!onunaa bir müsamere verilmiltir. 1stikl6l mtnıi16 başlanan mtisamı 
rede küçükler §iirler okumıqlar, dansetm işler, ''köy ölretmeni,. isimli bir piyui temsil etmişin 1•t muvaffak olarak alk~ lanmı§lardır. Resimlerimiz, dünkü miı$a 
mereyt 4tirak tden talebtlerden birkaç grupu gösteriyor. 

,--~-----------------.- dlake' den, 1.adlıe 
( SEIHIU~DE VE IMIEMLEl~ETTE ) 

Yaz 
Sebzeleri 
Bu sene havaların fazla yağı~ı ve ka

palı gitmesi neticesi olarak yaz sebze ve 
meyveleri geçen senelere nazaran çok 
gecikmiş ve çabuk olgunlaşamamıştır. 

Geçen sene bu mevsimde boll~qnış ve 
çok ucuzlamış olan domates ve salatalık 
bu sene daha crnn turfanda denilebilecek 
bir vaziyettedir. Bundan çok evvel neş
vünüma bulmak yoluna giren çilekler 
mütemadi yağmurlardan zarar gömıilş ve 
bollao:amamıo:tır. Erik ,.c bademler yağ. 
murlar ve şiddetli rüzgarlardan çok dö· 
külmüştür. 

Bu sene enginar ,.c kabak boldur. Bu
nun için fiyatlar da düşüktür. Fakat fa. 
sulye henüz piya"1\·ı tatmin edecek ka
~ır gelmemiştir. 

Yerli olarak bakladan başka bir şey 
çıkmamıc;tır. Diğer bütün meyve ve seb
zelerin geciktikleri ,.e daha da gecike
cekleri görülmektedir. 

Biitün bunlnra mükahil kuraklık ~-or
kusu atlatılm~ bulunmaktadır. Yaz 
mahsulü iyi yağmur almro:tır. Miistahc::il 
,.e ticaret erbabı bu halden memnun bu
lunmaktadır. 

"Türk borcu,, 
tahvilleri için 
tediyat bu ay 

Hamillere tediyat bu sefer 
frankla değil, dolarla yapıhyor 
Geçen sonteşrinin yirmi beşinde Dü· 

yunu umumiye meclisinin 28 mayıs 19.17 
tarihli karar ve tebliğine uyarak frankla 

öd('runiş olan Türk borcu tahvillerinin 
yüzde yedi faizinin 938 senesi birinci 
devre ödenme zamanı da gelmiştir. 

Esas anlaşma mucibince faizlerin bu 
senenin birinci de\Te tediyesinin bu a
yın yinni beşinde yapılması icab et-

mektedir. Evvelce takarrür eden esas 
mucibince bu tediye ilk defa olarak do
larla yapılacaktır. Bu şekilde tediye 
şeklinde frank esasının bırakılarak dola
ra geçilmesine sebeb Fransız frankmm 
daha o zaman görülen sukut ve fiyat is
tikrarsızlığıdır. Nitekim frank fıratınrn 

yakın bir zamanda yeniden bir İngiliz 

lirasına mukabil 179 franga kadar düşü-

rillmüş olması, bu hususta - hamiJierin 

lehine olarak - verilen kararın alınma
sı temin eden hük<tınetimizin talebinin 

ne derece isabetli olduğunu göstermekte

dir. Yapılan hesaplara göre, bu mayısın 

yirmi beşinde dolarla yapılacak olan te
diyelerde faiz bedeli Türk parasile ku-

pon ba~ına 94 kuru~ kadar tutacaktır. 
Halbuki bundan evvel frankla yapılan 

tediy-e hamillt.rin eline ancak 80 kuruş 
kadar bir şey geçirmişti. Bu defa frank-

la tediye yapılsaydı çok daha az bir mik
tar ele geçmlş olacaktı. 

iktisat Vekaletine 
bağlı daireler 

Samsun Mebusu 
Ethem Tuncel velut etti 

Samsun mebuw Ethem Tuncel dün 
Büyükadadaki evinde vefat etmiştir. 

Merhumun cenazesi bugün kaldmla
cak \"e motörle Eyübe nakledilerek Eyüp 
mezarlığına gömülecektir. Bu ay başında dördüncü vakıf 

hanında toplanmış olacak 
Bundan bir müddet evvel İktisat veki

li Şakir Kesebirin emrile şehrimizde ya· 
pılan tetkiklerden sonra verilen bir ka· 
rarın bugünlerde tatbikine geçilecektir. 
Bu kararla ş e h r i m i z d e lktisat 
veldletine bağlı olan bütün dairelerin 

bir bina dahilinde toplanması yoluna gi
dilmiş, yapılan tetkiklerden sonra da 
Dördüncü Vakıf han bu işe muvafık gö
rülmüştü. 

Usulden olduğu veçhile kirada bulunan 
bütün dairelerin konturatları bu ay bit· 
tiği için iktisat vekaletine merbut da-

ireler bu ay nihayetinde Dördüncü Va
kıf hanına taşınacaklardır. Bu suretle 

şimdi Dördüncü Vakıf hanında bulunan 
Türkofis, ticaret odası, milli sanayi bir· 
liği, sanayi müfettişliği ve maadin me
murluğu yanına ölçü ve ayarlar başmü-

fettişliği, üçüncü mıntaka iş dairesi a
mirliği, ticari tahliller laboratuvarı, yeni 
k'1lJ111acak olan toprak mahsulleri ofisi
nin İstanbul şubesi, iktisat vekaleti tef -

tiş heyetinin tstanbulda bulunan kolu 
Dördüncü Vakıf h:ınmda toplanacak]~ 
dı. 

Haziran ortasına kadar ikmal edile
cek olan bu nakil işlerinden sonra Dör
düncil Vakıf han bir "ticaret sarayı., ma· ı 
hiyetini alacaktır. 

Ailesine taziyetlerimizi bildiririz. 

Puı bayllerlne satı
lacak IA vhalar 

Maliye vekaleti, bayilere verilen "her 
nevi damga pulu,, ibaresini havi levha
lann daima ezilip bozulmağa müstait 
çinko üzerine yazılmış olmasmı gözönil
ne aimı, ve pirinçten yalnız ''damga pu. 
lu,, ibaresi yazılı levhalar yaptırmıştır. 
125 kurtı§8 satılacak olan bu levhalar 
d.ımga pulu ruhsatnamesi olan bayiler 
tarafından alınacak ve dükkAnın görüle
cek bir yerine astlacaktir. Yeniden bayi
lik vesikası alanlar bu levhalardan birer 
tane aimat.ı mecbur tutulacaklar, mev
cut bayiler arzu ettı1cleri takdirde bıı lev
halardan alacaklardır. 

......................... 
Balıkpazarı 

tarihe karışırken 
Divanların yapraklan arasında, meh

tabın memesini sağarak gümüıı ile besle
yip büyüttüğü sakiler dolaşır. 

Saki nigehin tamam k4r itdi bana 
Hayretle cihan yüzünü tOr itdi bana, 
Salsbaya behane bulma vallah billôh, 
N tldiyse o çeşmi pür lıfJmOr iHi bana! 
Nedimin bıı kıtası yanma Şcyhislam 

Yahyanm şu beyti yaraşır: 
Vdizi 1e1ıro nice ddem disüm pir!-mugan 
Adına "Ommül-lıais,, dir dü sala du.Jı

terin! 
Hakikaten, dördüncü Muradın rind 

ve şair şeyhislfunınm küçücük bir kızca
fıza benzettiği şaraba, Osmanlı impara
torluğunun resmi evrakında "Habis şey
lerin anası,, denilirdi. Müslümanların 

şarap alıp satmasını düşünmek bile kü· 
fürdü. Bir katra şarap, içilirse haramdı, 
esvaba dökülürse kir olurdu. Şarabı ,.e 
bütün diğer müskiratı memleketimizde 
hristiyanlar yapar, onlar alıp satardı. 

Zaman zaman da şiddetli emirlerle mey
haneler kapatılır, müskirat yasak edilir· 
di. Mesel~. hicri 975 tarihli bir hüküm 
ile, Jstanbul ve Galata kadıları ne kadar 
meyhane ve kahvehane varsa kapatmağa 
ve meyhanelerdeki şaraplara tuz atarak 
sirke yapmağa memur edilmişlerdi. 

983 de saraydan İstanbul kadısına 
gönderilen diğer bir hüküm daha şayanı 
dikkatli: Unga civarındaki mahalleler
de h r i s t i y a n 1 a r evlerinde mey· 
h a n e l e r a ç m ı ş 1 a r S a r
hoşlar hamama giden müslüman kadın
lara sarkıntılık ediyormuş. Hattft bir 
defasında bir sarhoş kadınlar hamamı
nın halvetine kadar girmiş, orada yaka· 
ladığı bir kadını, öbür kadınlar kurtara
mamış, etraf tan yetişen bir kalabalık bi· 
çareyi mütecavizin elinden almış. Hid
detlenen padişah, mescitlere ve hamam
lara giden yoUardaki hristiyan evlerinde 
meyhane açılmamasını emrediyor. 

991 tarihli bir hükümde ise, meyhane 
bilikaydü şart yasak ediliyor; §3.rap ve 
rakmm hristiyanlar arasında bile gizli 
satılması emrediliyor. 

Burada, §3.rap ve rakı imalinin şiddetle 
yasak edilme}ip de satışının gizli yaptı
rılması tuhaf görünebilirse, içkiden alı· 
nan resmin devletin en mühim varidatın
dan biri olduğunu hatırlatırım. Meselft: 
Fransız elçisi ile maiyeti için şarap Te
kirdağmdan gelirdi, ve öyle yüz kilo, iki
yüı kilo değil, tam 30.000 okka olarak 

ZA Y1 - 926·927 senesinde 22 inci ilk. 
mektepten tasdikname aldım fakat zayi 
ettim. Simdi ise lürum Ozere yeniden ma-

................... , .... ..,, .. ,_,_uu..,uw-urnuw_u_uuwwıw'*'u'*'uu'*'uuıwwuww-m1U1u-- ---------·--uu•www-•-•w____ gelirdi. 

1 Evlerinde gizli olarak şarap içmeleri-

arlrcc bir tasdikname verilmesini dllcrlm. 
Adres: Şt!hremlni Errğll mahallt!sl kü

cük saraymtudanr 'lıı'o. tn ~I. Rıdoon Tufrm 

• • • 
Asken maaş tatbik mührümü 

zayi ettim. Yenisini ala~n eskisi· 
nin hilkmü yoktur. Ali Rıza 

caktır. 

Ayakla veya bir motörle müteharrik o
lan veya ekmekçiler, seyyar satıcılar ta-

rafından kullanılan arabalar bu kayrtlar· 
dan hariç ututlmu~tur. Yalnız onlar da 
da intizam ve temizlik esas olacaktır. 

Belediye dün sabahtan itibaren şehrin 
st;Ytisef eri fazla olan Karaköy köprüsü 
Vo~'\'Oda. bankalar. Okcu Muo:a ,.e Şi~ 
hane caddelerinden el arabalarının geç
mesini menetmiştir. 

.:O~ğ_ru def.il ıti(? ! ne izin verilenler arao:ında divanı hüma
İ yun tercümanlan yılda 3000 matra şarap 

alırlardı. 

Elektrik şirketinden şikayet 
Beyazrtta Mithatpa~ caddesinde 

13 numarada oturan okuyuculanmıı
dan Ali yazıyor: 

''Epey bir zamandanberi BeyUttla 
lüımkapı arasında birkaç bin ttnn 
:ıe birçok apartımamn bulundufu 
Mithat~a caddesindı Turanlı t1' 

büyük Haydar sokalı, Solanala Ma

halltsi halkı ellktrik prkıtinden fii4-
yttfidir. Buna sebıb de, ıW Ü ııc1-

lerl apansızın eldtrl1e cırıymsanua 

k('silmesidir. Halle learanlıkla ltalıyor. 

ÇalıJan radyolar duruyor, bazı vakit- i 
ler bu llal saatlere1 devam ediyor. İ: 
Çüniil birkaç malıalltyi biribirine 
ballayms Mitlıatj)a§a caddesinin elek· 1 
trilr tesisata maaltsef havai hattadır. 

Bu uygunsuzlula nihaytt verilmeli, • 
halk qkenctden lturtaralmalıdır .. , 

Okuyucumuza ne diyelim; elektrik 
şirketinden ~Ayetçi olmıyan t stan
bullu Yok ki! İnşallah Ankara müza
kereleri l!Onunda ba~nnızdan gitmesi· 
ne karar 'Verilir de herkes kurtulur. 

-. ............. __ ..... ....,. • ._ -••awucuuwıuuuaıwww...._aeuawuuwuuu•-. ........... _ .................. . 

Emirlerin şiddetli ifadesine rağmen iç
ki yasağı hiçbir vakit uzun sürmemişti. 
Bu yasağa memur makamlar, birer iki· 
şer tekrar açılan meyhanelere göz yum
muşlardı. Evliya ç.etebi, bu meseleyi ga· 
yet açık bir lisan ile anlatıyor: ''.Sadra· 
zama, yeniçeri ağasına, Ase başıya, Sil
başıya, Galata mollasına, Galata Voyvo
dasına, şarap eminine para yedirirler. 
Azim mal hasıl olacak bir şeytan dolabı
dır ki değme akıllının aklı ermez!., diyor. 

Ban padişahlar da, mühim varidatı 
nazarı dikkate alarak içki yasağını kal· 
dmmşlardı. Dördüncü Murat Bağdat se
ferine çıkarken yapılan büyük esnaf a
layında. Evliya Çelebinin tabiri ile: "Eq 

'(Ut/en sayfayı reviriniz), 



1'.ı(.r...ı. U.c.. 
• Ziraat mektebı \aküle iyice telldk 

edilmeden Halkalıda kurulmuştur. halbu
ki o civar ara:r.l ziraate pek elverişli değil
dir. Bu sebeble mektel>in Çekmece civarın
daki A)'a l\tama çitllfAine nakli ve şimdiki 
mektebin de depo olarak lrullanılmuı 
dilşünülmekledir. 

• Yüksek iktisat ve ticaret mektebi tale
beleri dün hususi bir npurla Çınarcıta 
.rlderek bir sezinU yapmışlardır. Hukuk 
fakültesinden bir grup da dün ayni yere 
bir ıe:r.lnU tertip etmiştir. 

• Zeta isimli Yugoslav kumpanyasına 

ait Looçen vapurunda. Balkanlarda ilk ıe. 
fere çıkış münasebellle yarın llmanımı:r.da 
bir :r.lynret verilecektir. 

• Kon) oda berekcUi yoAmurlar yağma. 
1• haşlnmıştır. Çiftçi çok memnundur. 

• Ank:ırada bahçeli evler :rapı koopera
tifi hu yıl 164 ev yapmaktadır. Yeniden 
16 ev sipariş ,·erflmiştlr. Evler cumhuri
yet bayramında sahiplerine teslim edile
cektir. 

• Devlet ŞCırası kanun lAyihası dahiliye 
ve adliye encümenlerinden geçerek mec
lis ruznnmcs.ine alınmıştır. 

• M:ınrlf TekAletl tarafından Prevantor. 
yoma bıığlı olarak kurulan öğretmenler 
sanaloryomu h:ıziranda açılacaktır. llk 
kısımda 50 )-atak bulıına<!nk, sonra yatnk 
adedi arttırılacaktır. 

• Akay ictaresi Adalar ve Anadolu sahi· 
linde yeni iskeleler yapmak tasavvurundn
Ciır. Şimdilik Pendiklc Kartal ara~unda ve 
Penerbahceıte birer iskele yapılacaktır. 

ı • Sileplerde layfalann yıkanması fcfn 
birer banyo yapılması kararlaştınlmıştır. 
30..40 günlük n:r.un seferlere giden gemici
ler banyosu%luktan çok sıkıntı çekiyorlnr
aı. 

• Yeni on liralıklar bugünden llibaren 
piyasaya çıkmıştır. Eski on liralıklar Mcr 
kez bankasından beş sene :r.arfında değişti
rilecektir. 

• Taksim meydanında gazinoların bu.. 
lunt!~u yerden stndyoma kadar olan bü
\üıı binalar istimlak edilecek ve meydan 
genişletilecektir. lstlıııltık işlerine h:ızlran
Öt! başlanması muhtemeldir. 

• Taksim • Aı:apkopı ve Şehzadebaşı • 
Unkııpanı l·oliımnın 3•apılmasına bu sene 
ı>a,bn:ıcaktır. Tatbikat için rıroJe hazır
J11nmaktndır. 

• Alm•ıny'\d:ı y:ıptınlan vapurlardan 11-

-.:ı-....nu 2 ·-nafı melunan menhusan mezmuman 
}'Ani meyhaneciyan,, da geçmişti. O za
man İstanbul §ehrinin otuz muhtelif e
minliğinden biri de ''şarap eminliği,, idi. 
Bunlar, Galatada Domuz kapısında otu· 
rurlardı. 

Evliya ÇC!ebi: ••Jsta.nbulun dört çevre
sinde meyhaneler çoktur. Ama en çok 
Samatya kapısında, Kumkapıda, Yeni· 
Balıkpazarında, Unkapanmda, Cibali 
kapısında, Ayakaprsmda, Fener kapısm
öa, Balat kapısında bulunur. Hele Gala
ta demek meyhane demektir!,, diyor. 
Bundan üç yüz elli yıl evvelki meyhane
cilerle meyhaneleri de şöyle tarif ediyor: 
"Meyhaneciler mezmum bir halk, melun 
kavimlerdir ki meyhaneleri içre bu kadar 
hanende, sazende ve kıprlanmış adamlar 
toplanıp gece gündüz safa eder. Esnaf 
alayında meyhaneci!ar pür silah, meyba
neciyanlarırun Qftadeleri ve şarab~bm 
esirleri mahmur mahmur birçok asılsız 
ve esassız efsaneler, ırlayarak geçerler . ., 

On yedinci asır ortasında İstanbulda 
1060 meyhane, cümlesi hristiyan olmak 
üzere de 6000 kadar meyhaneci ve mey
haneci çırağı varmış. Zannederim ki ~ 
rutiyete kadar da Türkler ve müslüman
lar meyhanecilik yapamazlardı. HaM 
§U son bir iki yd içinde Eminönü mey
danının açılmasile tarihe intikal edecek 
olan meşhur Balıkpazarında da ilk Türk 
meyhanesini açan ve yaşatabilmek için 
Türle olmıyan rakiplerile bir hayli mü
radele eden, işittiğime göre, Bay Temel 
admda bir vatandaştır. 

üslOp ve zarafetinin ve tükenmez e
nerjisinin h':ıyram olduğum Evliya Çe
lebi, ölmez eser ''Seyahatname.,sinde 
bu fasla şu satırlarla nihayet veriyor: 

''Varup meyhanede can sohbeti ederler, 
Ama mallarım beyhude berbat ederler. 
Sadece meyhaneciler klr ederler. Şara
bın na~ı kati ile katresi haramdır. A
ma he.~mler (Ruhu sanf) demişler. Bu 
nu nO~ edenler (aslan südü) demişler. 

l' 4ı t yalvarmağa bir kimse hicap itse 
hcman 

Bir kadeh mey kişinin cıimle hicabın 

götürür. 
Kudema (elma y1yip alessabah bir 

k!se §'irap içenin ö1düğüne taaccQp ede
riz) demişler. Ama yalan söylemif1er ... 

R~t Ekrem KOÇU 
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ki "Trak,. \"apuru bugün limanımıza ıde. 
cektir. 

• lstlklAI mahkemesi tarafındın m&h
k~ edllmı, olanlara tekaQt maaşı nrillp 
Ttrllmlyecdi hususunda mecUse bir sual 
takrir! verllmi•tlr. Meclis bu hususta bir 
tefsirde bulunacaktır. 

• Ankarada yapılacak olan hukuk fakftl
te:ıl binasının 850 bin liraya çıkacaıı an
latılmı, Te nvelce Terilmlf olan 250 hin 
liralık tahsisata 600 bin lira daha Ulve e
di imiştir. 

• 19 mayıs spor ıenllklerinln programın
da bazı dellşlkllkler yapılarak ıon ıekll 
kati surette tesbft edltmt,ıır. Bu sene ten. 
ilklere iştirak edt>cek talebt>nfn sayısı Oç 
bine yakındır. 

• Beyol!lu balkeTI tarafından tertip • 
'dilen ııes Tc 5a:ı: mOsabakası dOn yapılmış, 
alaturka mOsahnkııya, 11, alafranga m!lsa
bakny 9 gene tştirk etmiştir. Nt>llceler ya. 
'-ındıı hil<lirilecektfr. 

DIŞARDA: 
• FHistlnde Akka civarında hareklttı 

bulunan Arap cetelerfle lnıilfıı pollı ktrT
vetlerl arasında yapılan müsademede ln
gllizler tank ve tayyare kullanmışlardır. 

Yeni askeri yol Araplar tarafından bir çok 
yerlerinden tahrip edilmiştir. 

• Brezilyada geçen günkll isyan harekL 
tı dolayısile devlet memurlarından kimle
rin bu htıdisede methaldar olduklannm 
meydana cıkarılması fçJn girişilen tahki
katın ilk neticeleri olmak il:r.ere denl:r.altı 

fi\osu kumandam acıta çıkanlmııtır. 
• Mısır ile lrak arasında yapılmakta olan 

ticaret mllzakerelerl neticelenmiştir. Tfca. 
ret muknelest en ziyade müsaade ıören 
millet esasına dayanmaktadır. 

• Fransı:r. hariciye na:r.ın Bone, bu sabah 
~neweden Parlse dönmOşıD.r. Ayni tren
de bulunmakla olan Lord HaUCak~. derhal 
L'lndraya hareket etmiştir. 

• Romanya hilktlmell ecnebi ziyaretle
rfoln gümrilk muamelelerini kolaylaşbr

mak (!zere bundan b5yle Slnaia, Kalfma
nestl, Brayla Predeal ve Selanike gidecek 
olan ecnebilerin gilmrllk muamelelerinin 
hudutta değl1 ~ehlrlerde yapılmasına ka
rar nrilmiştlr. 

• Mısırlı Sıtkı paşa, Süveyş kanalı idare 
meclisi a:r.nlıltna ta~in edilmiştir. 

Be D ç l k ada 

Yeni kabine 
kuruldu 

Brü~l 16 (Husuat) - latifa ciden 
Jaoson kabinesinde Hariciye nazın olan 
Spak. yeni kabineyi teıkil etmiı olup 
baJlıca nazırlar apğıdaki .zevattır: 

Bqvekil ve hariciye nazın M. Spak 
(Soeyalist), maliye nann Ferar (Llbe
ral), milli mUcWaa na.ıtn: General 
Deni (mUıtakil). 

Kabine(fe 4 soeyaliıt, 4 katolik, 2 ll. 
beral ve 1 mUstakil v&Tdır. 

Yeni nazırlar, öğle vakti tahlif edil
mek iJ.ıre kralın ne.zdine gitmiılerdir. 

Kabine, salı g{inU parllmento hururu 
na çıkacaktır. 

Belçika'da ilk defa olarak bir sosya· 
liat başvekfilet makamına gclmi~ bulu
nuyor. 

Spak, Belçikanın §imdiye kadar 
görmUJ olduğu bqvekillerin en genel
dir. kendisi 39 yaşındadır. büyük dev
let adamı li.'berallerden Pol Janson'un 
torunu ve milstafa baıvekil Pol Emil 
Jansonun yeğenidir. 

Yeni bapekil, ilk defa olarak 1932 
de Brüksel mebusu intihab edilmi§tir. 
Kendisi 1935 senesinde ilk Van ZeJand 
kabinesinde münakalat nazın olmu!'" 
tur. ve 1936 dan beri hariciye nazırlığı 
uhdesinde bu1unmaktadır. 

EveJı.:e sosyalist fukanın müfrit sol 
cenahhının temayüllerini temsil etmiı 
olan Spak, bir istihale ıgeçirmi§ olup 

hl'len fırkanın mutedil temayüJUn:i 
temsil etmektedir. 

Kabine ilk içtimaını bugün als:dede • 

ccktir. 

Mühendislerin 
mecburi 

hizmetleri 
Ankara, 15 (Hususi) - Yüksek mü

hendis ve teknik okullan mezuntannm 
mecburi hizmetleri hakkmdald kanun 
layihası meclise gönderilmi§tlr. Bu layiha 
eAll1arma eöre yUlaıek mWıendhl okulun
da tahsillerini bitirenler sekiz, teknik 
okullarmda tahsillerini bitirenler beşse-

~~~ 
"l\e ~? 

..,~_,,._.., ____________________ .....,_.._....., ___ __._ ne, nafia hesabına avrupada staj gören-

KURUN 

Beynelmilel sulhseverler 
klübü 

Amı us, bugüııkü makalesinde. in. 
11iliz ıluaslsl Virıston Çörçllln ilt:rl· 

Jle ıürdDDa bir projeyi mütalea ve tetkik 
edl11or. Bu proje, /n.gillz - Fraruız cuker.I 
ltti/aJcına. dayanan daha 11eni1 mik11aıta 

bir askeri illi/aklar blol.."U vücuda 11ellr. 
mektlr. Cörrll böyle bir bloka ln11iltere ve 
Franıadan başka Yu11oılavua, Romanya, 
Jlacarillan, Cek01lovakua, Bulgariıtan. 
Yunaniıtan, Türkiye, lıkandlnıwua ve Bal
lık devletleri, Sovutl Rıııuanrn g(rebilcce
ol kanaatindedir. 
Aıım Uı diuor. J..i: 
"Dikkat edilirse Çörçilln sulh projesin

deki esas sene kollektif emniyet esasıdır. 
Milletler cemiyeti aibl Avrupa sulhu ile 
alAkaJı olmıyan devletleri de çerçevesi i· 
çerisine alan bir t~ekkül yerine sulhun 
muhııfnzası için aralarında menfaat iştira
ki bulunan ve icabında bu sulhu muhafaza 
ulnında harhl gö:r.e alan devletleri bir ye. 

re toplamaktır. Bununla beraber C6rçil 
beynelmilel sulh sevenler kllibll leşekkill 

ler bu staj müddetlerinin l1d misli mU4-
detle mecburi hizmete tabi tutulacaklar

dır. 

Mektebi bitiren gen~lerin iki ay içinde 
tayinleri için vekllete mUracaatlan 

mecburi tutuJm&ktadır. Münhal bir yer 
bulunmasa dahi müstahak oldukları üc. 
retler verilmek üzere etajiyer olarak 
istihdem edilmeleri ~art kogulmaktadır. 
Hizmete alınmak için mUracaat etmiyen
lerle mecburi hizmetlerini yapmaktan 
imtina edenler mektepteki tahsil müd
detlerinin beher senesi için o sene ücret
li talebeden alman meblağın iki mislini 
defaten ödemekle mu ·clleftlrler. 

Bu gibilerin eehadetnamelerl ve ruh
satnameleri de kendilerine verilmiye
cektir. Bu tlercti vermeden hareket e
denler ve bunları istihdam eden 
hakiki veya hükmt phıs ve müesseseler 
de tecziye edileceltler ve tahakkuk etti
rilecek tazminatı ödemeğe mecbur tutu
lacaklardır. 

ettikten sonra :Milletler cemi)'elinin dalı· '!.'il••••••••••••••-.! 
lacaaı fikrinde değildir. Blllkis bu )'eni 
teşekkül Mıl1eller cemiyetine yeni bir ho
yat verecektir. 

Çörçilin projesi sulh fçin dQşOnDlmüş 

her plAn gibi her 1arnfta i)'f bir kar§ıhk 
görecektir. Fakat iş tatbikat sahasına ge. 
lince ne derece projenin tahakkuk edebi· 
leceltlnl tayin e!mek mfi,kllldür. 

Zira dtınya vaziyeti o haldedir ki her 
memleket kendi emniyeti için ancak 1'en
d i ku\-vellne güvenebilir. Cenevrede muh. 
leşem bir tören ile H:ıbeşlstanın tarih me· 
zarJığına f(Ömfildü~ $U gfinlerde bund!ln 
ha,k:ı lcurtutuş yolu 1:örilnmemektedir. 

P E R F E K T markası kullanrılı 

dayanıklı ve elveriıli olan yegane 
tıüt maldnetıidir. 

Satıf yeri:M. CAM CAN ,1 
Alemdar Sineması 

Her gün iki l ilm 
' !'·-•G•a•Ja•ta•,•M• a•h

11

m•u•di•y•e •ca•d•de•ı•i N_. _ 1 _ 61, Tel~raf: Camcan - İstanbul. = 

1 -Kar topu 
2 - Rua • Japon muha· 

re bel eri 
Türkçe sözlü 

Başvekil ve Hariciye vekilimizin 
Atina seyahatleri 

H A.~.E'R. 
. . . .. 

lslanbulun en çok satılan lıakikr . ' . 
akşam gazetesidir: /lôn./arını 

HABER'e veren(er .kar ederler. 

............................. ~ 
Yannki Salı matinelerden İb°baren 

SA KAR V A sinemasında 
LILY DAMITA .e (lqilia Maurice Chevalier) ıi JACK Buchanan 

tar91mdan Wr duan maıilri barikuı ikinci (KaryOka) filmi 

KARANGA 
ve illveten: G<Srmelı: fırau kaçmJmıyacak güzel !bir film. 

YAKAN PU SELER 
TINO ROSSO • VtVlANE ROMANCE ve MlREtLLE BALlN 

Seanslar ıaat 2 den itibaren betlar 

Hamidiye mektep 
gemisi bugün 

Bulgarlstao ve Romanya limanlarını 
ziyaret için 

Karadenize çıkıyor 
Hamidiye mektep gemisi bugün saat 

16 da Haydarpaşa önünden hareket ed~ 
rek Karadeniz seyahatine çıkacaktır. 

İçinde deniz harp oktilunun bu seneki 
mezunlarından stajyerler de bulunan ge.. 
mi. bu seyahatinde, Burgaıdan ba'lıya
rak, Bulgaristan ve Romanya Jimanlan
nı ziyaret edecektir. 

Hamidiye yarın Burgaza varmış olacak 
tır.Gemimiz orada iki Bulgar toripodsu ta 
rafından karşılanacak ve sahil bataryata. 

n taraf mdan 21 topla sel!mlanacaktu. 
Verilen maltlmata göre Hamidireyi kar
§llamak için parlak bir program hazır. 

lanmıştır. 

Hamidiye Burgazda üç gün kalacaktır. 
Gemi 20 mayısta Köstencede olacak ve 

24 mayısta Sulina limanına giderek o· 
rada da 3 gün kalacaktır. Hamidiye 28 
mayısta memleketimize dönmüş ol:ıcak
tır. 

Nazi selômı 
Alman ordusuna girdi 

Manevralarda ord u erkAnıoın kendisini 
dlledtklerl gibi selAmlamaları üzerine 

Hitler bir emirname çıkararak 
Nazi vari 

selamlanmasını bildirdi 
yakında umumlleştirilip umumtleştiril· 
miyeceği suale pyan görülmektedir. 

Berlin, 16 (A.A.J - Zabitler zabit ve-1 
killeri ve askerler bundan böyle Hitleri 
kollarını Hitlervari kaldırmak suretile 
sclfunlıyacaklarclır. --------------

Hitlerin bu babtaki emirnamesi, ma· 
nevralar esnasında ordu erklnının ken
disini diledikleri gibi selAmlama yüzün
den tahaddüs eden karga§alıklara bir ça
re bulmak zaruretini ileri sürmektedir. 

Hitlerin karan, Alman orciusunun eski 
ananesi ile olan al~ayı katetmekte ve 
nazileştirme yolunda yeni bir merhale 
teşkil eylemektedir. 
Hatırlardadır ki Alman ordusu yüksek 

kumanda heyeti ite nazi fırkası dittksi· 
yonu arasında nOktai nazar ihtil!flan ta
haddüs ettiği zaman birçoklan halen ~ 
kaüde sevkedilmiş olan generallerin mu
halefeti yüzünden Hitler sellmı orduya 
ithal edilmemi~ti. 
Şimdiki emirname, eski asker! sel!· 

mm yekdiğerini selAmlıyan askerf er
kan arasında meri kalacağım tasrih et. 
mektedir. Fakat Hitlere kar11 gösterile
cek hürmet ni~nesine ait nizamnamenin 

Tiyatrolar: 
HALK OPFJ\ETl 

Pazartesi: Kadık~y 
Sürenada. Sah : Pan. 
1ıaltı Kurtalufo Çar
şamba: Betiktaf Saıt 
Park'da. Perşembe: 
nakırkı>y Mllliyadide 

GOL FATMA 
Milli Operet 

l'a:an '" beıtele11en: 
üstat bestekAr Muhlis 

Sabahaddin 

ŞEHZADEBAŞI 

TURAN TiYATROSU 
Halk San'atkArı Naşlt 

ve arkn<laşlan 
ll<:e Pençef varyetesi 
( Çan Gôke Sırkı ) 

Operet 3 perde 

HALK GECESf: 
ı oceJar 100; Her yer 
:ıo: Pııradl 10 kuruş.. 
ı 7 Mayıs akşamı ilk 
defa (l\alılıe Dünga). 

Operet 

Sivasa 
Fransa - ltalya 

_... Baştaratı 2 incide 
vazeneye ait olan hedefine varmıştır: 

Yani kendisinden ayn ltalyan ·Fransız 
fülafının akdine mani olmuş, ve Habe
§istanın kurtanlanuyacağı anlaşıldıktan 

sonra, bu Afrika memleketini, önce ken

disi ltalyaya bahşederek Fransayı da bu 
yola arkadan sürtikler gibi bir vaziyet al
mıştır. Hattl önce kendisi İtalya ile an· 
!aşarak Fransanm da İtalya ile anla§llla
sına çığır açmıştır. 

Bununla beraber, ltalyanm Alınanl'a 
ile beraber yürüdüğü bu Habeş buhranı 
sırasında ve Almanya ile elbirliği yaptığı 
İspanya harbinde Fransanm vaziyeti o 

derece zorla~ıştı ki, Fransızlar, bir İn
giliz - Fransız - ltatyan arilasmasmm ta
hakkukunu sevin~le ka~ılamaktadrrlar. 

Fransızlar, Habeş buhranının en hara
retli safnasında da İtalyayı Almanyanın 
kollarından kurtannak için bu devletle 
anlaşmak lüzumundan bahsetmiflerdir. 

Bu sıralarda Fransa için en büyük en
di~ mevzuu, lngilterenin ltalyayı bir 
tarafa bırakarak, Almanya ile anla~sı 
idi. Berlin - Roma mihverini teşkil eden 
iki devletten İngiltere ·e Fransarun, Al
manya ile değil, ltalya ile anlaeınalan, 
Fransız ~ politikasının en esaslı um
desini t~l etmiştir. Musolini de Al· 
manya ile iki senedenberi devam eden 
ortaklığın tehlikeli olmıya başladığrru 

gördü~den ,t ngiltereden sonra Fransa 
ile anlaşmaya taraf tardır. Fransız - ltal
yan iti!Mından sonra üç ahbab ÇB\'UŞ -

lngiltere, Fransa, İtalya - tekrar bulu
~acaldar. Fakat çok değişmiş bir siyasi 
filrm kinde... (UlustanY 

A.$.ESMER 
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Etlirne de Kıtradeniz kıyılarında 

300 kişilik z ld k .. v t 
çocuk ıslah evi ong~ a ogre m~ 
Çoeuk••·:ğ:~~~~!~ san•lle• lerı ve Halkevı 

Zonguldakta sahil lioymı<1a mooern bir par'li yapılmakta olduğunu, çocuk 
bahçesinin yanından başlıyarak şehrin sahil kısmını baştanbaşa süsliyecek o
lan bu parkın tam~la.runasiyle Zonguldağm bir kat daha gilzelleşeceğini yaz
mıştık. Yukarda Zonguldağm çocuk bahçesinden en yeni bir manzarasını görü
yorsunuz. Kısa bir zaman içinde Zonguldak tanınmıyacak kadar değişll)iş bu· 
lunuyor. 

Masan değll, olmuş blır vaka 

"Allah seni bir gün 
yoksulluktan kurtarsın!,, 

"lncil,, in bu ~ümlesi . altından 40 
bin liralık bir. servet çıktı ! 

Bu anlattığımız, bir masal değil, ha
kiki bir vakadıi: 

Sir Artür Rodiye oğlu Rogeye hiddet 
le bağırdı: 

- Derhal evimden çıkınız ve bir daha 
buraya gelmeyiniz. Siz bana !Ayık ol.mı· ........... , .. ,,., 
yan bir çocuksunuz .• Bundan sonra sizi 
oğlum olarak tanımıyorum. 

Roge son derece kızgın, babasına el 
kaldırdı. Ve suratına elinin bütün hızıy. 
la bir tokat indirdi. İhtiyar baba sarsıl
dı, fakat düşmedi.. Oğlu da arkasına bak 
madan evden dışarı fırladı. 

O vakit 25 ya§II1da bir delikanlı olan 
Roge kadın ~nde ko§maktan; kim ol· 
duğu belirsiz bir takım adamlarla d~üp 

kalkmaktan, kumar oynamaktan başl(a 
bir şey yapmıyordu. Babası oğlunun 

yaptığı borçlan ödeye ödeye bıkıp usan 
mıştı. Fakat ihtiyar. İngiliz, oğlunun ken 

di imzasını taklid ederek birkaç çek im

zalamış olduğunu öğrenince artık sabrı 

tükendi. Son olarak oğlunun borçlarını 

ödedi ve çocuiu evinden koldu .. 

Bu yazdığımız vaka 1920 senesi şuba
tının üçüncü günü oluyordu. 

Sir Artar Rodiye Londra civarındaki 

cesim erazisinin orta yerinde bulunan 
ve lngilitere tanlünde çok şöhret ka· 
zanmış asil cedlerinden kalan geni§ bir 
şatoda oturur. Kansı çok zaman evvel 
ölmüştür. Büyük oğlu harpte dedelerine 
yakı§Ir bir kahraman gibi canmı vermit

tir. Küçük oğlunu da yanından koğduk
tan sonra, ihtiyar koca şatosunda tek ba
şına yaşamak istemedi. Büyük oğlu asker 

olmazdan evvel bir kadınla sevi§iniş ve 
ondan bir çocuğu doğmuştu. Fakat daha 

nikfilılan yapılamadan delikanlı askere 
gitmiş ve bir daha dönmemişti. lşte ihti
yar bu çocukla annesini evine aldı. 

* * • 
Bu vakadan üç sene sonra 1923 de 

Sir Artür öldü. Vasiyetnamesi açıldı. lh
tiyar bütün servetini torununa baiışla

mıştı. Oğluna yalnız kitaplarından biri
sini, bir incili brralczyordu. 

Roge öfkelendi, dava açtı. Fakat mah
keme vasiyetnamenin sarih hükümleri 
karşısında kendisini haksız çıkardı. 

Roge günün birinde babasının noterin· 
den bir mektup aldı. Noter onu babası-

nın bıraktığı incili almak üzere yazıha
nesine çağırıyordu. Delikanlı tekrar kız· 
dı. Notere hakaret dolu bir mektup yaz
dı .. 

ihtiyar lngilizin bir gün ocınına 

tak etti 116 oğıtmu kovdu 

Noter, soğukkanlı bir kanun adamı 
gibi vazifesini sonuna kadar yapmak is
tedi. KAtibile incili Rogeye gönderdi. 
Kitap iyice sanlmış ve üzeri mühürlen
mişti. İhtiyar vasiyetnamesinde bu müh
rOn mutlaka oğlu tarafından açılmasını 
şart koşmuştu. Delikanlı paketi aldı ve. 
katibinin kalasına fırlattı. Sonra İncil ile 
beraber kltıöi kapı dışan etti. · 

* • • 
Yıllar geçti. Roge tamamile kötü yola 

sapmıştı. Hırsızlık etti, eski arkadaşları
m dolandırdı .• Tevkif edildi. MahkQm ol· 
du, hapishaneye girdi çıktı.. Bir hapis
hane çıkışmdar bir hizmetçi kıza aşık ol
du. "Aşk insanı bir çok felaketlerden kur 
tanrr,. derler. Bu söz çok doğru imiş. Ro
ge sevdikten ve evlendikten sonra na
muslu bir adam oldu. Hayatını yeniden 
kurmağa çalıştı. Bir oğullan oldu .. Fakat 
kansı hastalandı, öldU. Kansrnm ölü
münden bir sene sonra, 1938 martmd:ı 
Roge'yi Taymis kıyılarında bir kanapc . 
üzerinde kalp sektesinden ölmQş buldu· 
tar. 

Noter, Rogenin ölümünü haber alınca 
sakladığı incili ölünün varisi sıfatile RO
genin oğluna vermek istedi. Çocuğu ya. 
zıhanesine çağırdı .• 

Rogenin oğlu on dört yaşında Ceyµıis 
Notere müracaat etti. Kitabı açtı, kan§" 
tırdı ve hayretinden dona kaldı. Kitapta 

"~ seni bir yoksulluktan kurtarsın,. 
cüml~erinin altı kırmızı kalemle çizilmiş 
bu sayfaya 1000 İngiliz liralık bir bank
not konmuştu. 
Kitabı ~tımıakta devam ettiler. 

''Genç yaşlannda, hayatın fena günlerj
le karplaşmadan evvel Tanrıyı hatırla., 
cilmlelerinin de altı çizilmiş ve bu sayfa
ya da 1000 liralık bir banknot yerleştiril
mişti. 

Kitabın üçüncü bir yerinde "israf et
me,. kelimelerinin altı da çizilmiş ve bu
raya da 1000 ner liralık 3 banknot sıkış
trnlmıştı. 

Babası bu suretle oiluna 5000 İngiliz 
liralık yani biıim paramızla 40.000 lira 
kıymetinde bir servet bırakmıştı. Oğlu 
hu paranın vücudundan haberdar olama
mış ve sefalet içerisinde ölQp gitmişti. .. 

Edime (Hususi). - Şehrimiz ceza 
evinde 300 kişilik bir çocuk ıslah evinin 
hazırlıkları bitmiştir. Memleketin muh
telif ceza evlerinden 18 yaşına kadar o
lan cezalı çocuklardan şimdiye kadar 85 
çocuk gelerek buraya yerleştirilmiştir. 

Bu çocuklara ceza müddetini doldu
runcıya kadar okuma yazma ve muhte
lif sanatlar Öbrretilecektir .. 

Trakya umumi müfettişi General K. 
Dirik bu modem müesseseyi son ziya~ 
tinde gördüğü intizamdan çok memnun 
kalmı~tır. 

Ceza evi yakınındaki hususi It!uhase
beye ait çiftlikle Dertli Mustafabey çift

liği satın alınmak üzeredir. Böylelikle 
burada ziraat faaliyeti genişlemiş olacak
tır. 

Eski ve kıymelll ku
maşlar koleksiyonu 

Bursa (Hususi), - Bursada eski za. 
mantarda dokunmuş kıymetli kumaş par 
çalanndan bir koleksiyon yapılmıştır. 

Ressam Kenamn yaptığı bu koleksiyon
da (1150) parça muhtelif cins kumaş 

vardır. Bunların bir kısmı 500 sene ev
vel şehrimizde dokunmu~tur. En son do
kunanı 50 seneliktir. 
Kumaşlar fevkalade zarif ve metin do

kunmuştur. içlerinde bugün yapılmıyan 
lan çoktur. 

Kozalarda teh
like kalmadı 
Koza mahsulü bu yıl çok 

bereketli olacak 
Bursa, (Hususi) - Koza tohumla. 

rmm fışkırma vaziyeti normal bir şe
kil takip etmektedir. Böcekçilik Ens-

tltUm.Uzün zira.at mektebinde açtığı 
fışkırtma istasyonunda on köy halkı· 
nm tohumları fışkırtıl.mştır. Bunlar 
çok iyi netice vermiştir. 

Vali muallimlere bir çay· ziyafeti verer 
teşekkür etti. Halkevl çahşmaları 

yeni bir hız aldı 

1 

ZongıtUW.k HalTcem idare 1ıeyett 1Je 

Zonguldak (Husust) - Zonguldak 
halkevi çalışmaları günden güne 'hızını 

arttırmaktadır. Son hafta içinde halkevi 
salon~da büyük bir toplantı yapılmış-

tır. Bu toplantıda kültür direktörü ve 
ilk ötretim ispektörlerile merkez okulla
nnın bütün öğretmenleri ve balkevi idare 
heyeti hazır bulunmuşlardır. Toplantıya 

vali ve parti başkam Halit Aksoy &§

kanlık etmiş ve öğretmenlerin balkevi 
hizmetlerini takdirle anarak ileri için 

yeni çalışma hedeflerini göstermiştir. 

Kültür bakanlığının ve parti genel sek

reterliğinin, öğretmenlerin halkevi ça
lışmalarını takdir eden yazılannm birer 
sureti, öğretmenlere verilmiştir. · 

Halkevi başkanı Akm Karauiuz, öiret 
menlerin halkm iıt1dlled jOtunda bap-

nlı çalışmalarını övgülerle karşılıyarak: 
''bütün halkevliler, kılawzluğunuzla aç
tığınız nurlu yoldan yürümektedirler,, 
demiş ve bundan sonra, öğretmenleri

mizle birlikte daha heyecanlı çalışmalar

la halkevine hizmet yolunda çok üstüa 
verimler elde edileceğini belirtmiştir. 
Öğretmenler, ne suretle Halkevine daha 

çok faydalı olabileceklerini anlatmışlar
dır. 

Toplantıdan sonra, öğret.menler 
fine büyük bir çay §Öleni tertiplenmi 

Türk tekniğin 
zaferi 

Erzurum hattında 800 
liraya mal olan bftyilk 

tünel nasıl uçıldı? 

Erzurum, (Hususi) -
hattmm 23 Uncu kısmında TUrk 
gisi, Türk tekniği ile açılan büyük 
neli gezen "Doğu" muharriri intib 
rmı hullsa ederek şöyle anlatın 
dJr: 

••su bölgenin en çetin arazlslnae 

çılan bu tünel 800 bin liraya mal 

muştur. İcabında günde 300 amele 
lştırılmıttır. 'l'Unel bir münhani 

!indedir. Ve her iki ucundan birden 
yulmağa ve açılmağa başlanmış 

Yapılan ince hesaplar sayesinde 
santimetrelik bir inhirafla iki 
kazmaları biribirine vurmuştur. 

Karpit taınbalarmm isli ve sön 
aydınlığı ile ayakla.rınma geçirdi -

ıpek,.1·1ı·k ve 'L.::--krilik Enstitüsün.. ~ uvuc 1' Bu toplantıdan dolgun neticeler elde miz bol ve ağır çizmelerle tünelde il 
liyoruz. Tünel henüz tamamiyle ka 

mamış, neredeyse içinde dolqırk 

başımızı Vuracağız. Fakat bu bastı 
mız toprak 3,5 metre da.ha. kazıla 

mıg. Erzurum tarafındaki tünel ka 
sı böyle yapılmış. Fakat 250 m. 
kısmı tam manasiyle kazılmıştır. H 

den verilen malfunata göre, halkın e. edilmiş, Halkevi çatışmaıan yolunda ö
lindeki tohumlar da fışkırmı§tır. Bir nemli kararlar verilmiştir. 

kaç zamandanberi havaların yağışlı ·' ============== 
ve soğuk gitmesinden hlsıl olan en-

dişeler bugün tamamen bertaraf o • 
lunmuştur. 

Bu sene koza tohumu geçen yıla 
nazaran daha çok satılmış olduğundan 

mahsulün bereketli . olacağı ümidi 
kuvvetlidir. 

Ziraat bankası da bu sene tohum 
satmalarak köy kooperatiflerine da -
ğıbnıştır. . 

Afyonda 
yükselen 

yanı eserler 

iki taraftan çalışmağa başlandığı iç 
tUnelin en az ka.zılan tarafı orta 
mıdır. Henüz tavan yapılmamış. 
vanı sırıklar, kalaslar tutuyor. 

Şimdi biz kalasların üzerinde 
yoruz. Henüz altI:mmla çalışıyor 
Ve tilneli iiç buçuk metre daha d 
leştiriyorlar. Ameleler, ellerinde l 
balar, ufak dekovil vagonlariyle dı 
rıya tq taşıyorlar. 

Tilnel delindiği ve hava cerey 
başladığı için kauçuk borularla se 
kedilen tazyikli havaya arbk l ' 
kalma.mııtır. •Bu tesisat kaldırılıyo 
Yalnız Erzurum kapISI civarında b 
elektrik motöril işliyor. Biraz ötede 
ameleyi temizlemek için bir etilv m 
kinesi yapılmıftu'. 

Erzuruma kadar toprak tesviy 
Afyonkarahisar .(Hususi), - Vali Ah· menfezler, lmlA tamamdır. 

met Durmuş Evrendileğin himmetile vü- , Divriki ile Kemah arasında ray d 

cut bulmuş ~lan villyet merkez fidanlığı §enmesine devam ediliyor. Köprül 
Afyona ve cıvarma pek faydalı olmakta, demir olacaktır. Ayakla.rı yapılmı 
~irçok fidanlar tanesi otuz kuruştan ha- Demir kısımlar hazır olarak getiril 

nce de sevkedilmektedir.Çok §()hret ka cek ve kurulacaktır. lmlfiların bal 
zanmış olan Afyon fidanlarmm yetf3tiri1 tı ve raylar ondan sonra konulacak 

• 
diği fidanlık titiz bir itina ile meydana tır. 
getirilmiştir. Yukarıdaki resim fidanlığın 

bilyiitülmilş yeni kmmmm da bu yıl yapı 
Bu vaziyetten sonra ayda otuz, gUn 

de bir kilometre ray döşem.ek gaye 
lan $ç bayramı esnasmda almımştır. 

lkinci resimde ise vali Ahmet Dumttş 
Evrendilek, Dumlupınar ilkokulunun te
melatma merasiminde temele şise içinde 
vesika koyarken görütoyor. 

kolay bir fetlr. 
Tren 20 llkteşrinde Erzincana. 

dar varacaktır. Ve Cumhuriyetin ı1J 
inci mesut yılında Erzurum istasyo. 
nunda tören var~ 
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Gençliği kadınların 
peşinde geçen bir ylldız 

Haylaz bir taleb e, şimendifer makinisti, 
tayfa, beceriksiz bir ak~ör, va 

nihayet <d!e~eraı bir facia. artıstl;1 
Anierikalılann '°k sevdikleri Rober 

Mongomeri yıllarca ve yıllarca sinema
nın hi' bir i~ yaramaz kötü çocuğtı ol· 
1JU$L Kendisine ballanması mümkün 
olmıyan bir tip .. Annesi ve babası yıl· 
Jarca •'bu ~ adam olmaz,, dediler. 
O içti, kumar oynadı, kötil muhitlere 
girdi çıktı; haydutlarla, husızlarla ar· 
kadaşlık etti. Bazan da. bayatı oldulu 
cibi kabul eden ve &fuıünü gün etmek is
tiyeıı bir artist bayatı yapdı. Gençlili 
kadmlarm peoinde kopnakla ıeçti.. Bir 
çılgın gibi sevdi •. Fakat bir kadını delil. 
bütün kadınlan. Bir iÜil ~n sevgili· 
sine (ölünceye kadar seninim) diye ye. 
minlerle askım temin ederken ertesi gün 
esmer bir kızın dizleri üzerine ba'1tll ko
yabilmek için bir gün evvel söyledikleri
ni unuttu. 

l§te Amerika aktörleri arasında bUyük 
bir mevki kazanan, senelerce i'filünç film 
ler ~\i irdikten sonra birdenbire faciaya 
geçen ve •'karanlı~ kuvveti,, filminde 
adam öldürmek cinnetine yakalanan bir 
katil ruhile her gördü~ kızı ~tan 
tıkanın bir Donjuan tipini tamamile bir 
leştirehılen Robcr Mongomerinin ilk 
gençtiti böyle geçti. 

Rober bu rolü kolay kolay elde etıni§ 
d~ildi. O a~·lardanberi böyle bir rol is
tiyor, komediden yorulduğunu, bıktıiı· 
nr, bir faciayı ayni muvaffakiyetle başa-
abilcceğini söyleyip duruyordu. Rober 

.._'1•n tekrar etnıekten blq:, usanmadı. 
ve bakıp U8tUımanWda iyi ettl.ÇGnkQ an 
cak bu ısrar sayesinde arzusunu tabak· 
kuk cttirmeğe muvaffak oldu .. 

Zaten Roberln hayatında yeg!ne mu
vaf fakiyet Amili azmi ve ısrarıdır. 

Rober Nevyorkta hali vakti yerinde 
ve eski bir aileden doğdu. Babası Nev
Yorkta büyük bir kauçuk şirketinde iC:a
re meclisinin ikinci reisiydi. llk ÇO\.ilk
hık denclerini ailesini ümitsizlile sevke-
decek tenbel ve haylaz bir ?'3~~ içer!· ı bitirince konturatuu yenilemedi .. 
sinde geçirdi. Devam ettili kolejde hiç Uzun deniz yolculuklarında masraf 

bir vakit iyi bir talebe olamadı:Arkadaşla yok gibidir. Rober bir senelik tayfalı~ 
n ona mahcup ve becerlksiı bır talebe esnasında biraz para biriktirmişti. Nev
nazarile baktılar. Amerikan mekteplerin- yorkta dinlenip rahat rahat bu parayı 
de temsil bQyQk bir yer tutar. Roberin yiyecek, eonra tekrar it anyacaktı. tıte 
devam etti~i kolejde talebe Sik 6Jk tem- bugünlerde kendi yqmda bir gençle ta
sil verirdi:. ~akat ~ober ~yi ~- ~tJ. Bu gencin tS bir emeli vardı. Ti
Y'Ordu. Hiçbır temsile ı§ti.rak etmedi. yatro piyesleri yazmak.. Bu delikanlı o. 
Yalnız bir defa arkadaşlarmm ısrarı ü- nu da tiyatro yoluna sevketmek istedı: 
zerine ufak bir rol kabul etti. Oyun OY· ''Vakia, dedi, senin piyesler yazacak ka· 
naıurken rolüniln yammda "ben bu· dar ne ~. ne de maIQmatm var .. Fa· 
mı yapamıyorum,, diye sahneden yere kat ya.ıacağmı piyesleri pekm oynaya. 
atlayıverdi. Salon kahkahalar, alkışlar- bilinin." Bu söz Roberin kafasına bir 
la s;mladı .. Oyun tatil edildi. aktör olabileali kanaatini solanaP ki.-

Rober seyahati çok seviyordu. BabaSı fi geldi. 
Ulensup olduğu şirket hesabına iş seya- O, bu yolda bir tali denemeğe karar 
hatleri yaparken ~lunu da beraber alır- verdi .. Nevyorkta kfiçük bir tiyatroda, 
dı. Bu suretle Rober ıenç yasında Fran baYalı bir piyeste. pek ehtmmiyetsiz bir 
aayı, İngiltereyi, Almanyayı, İsviçreyi, rot oynadı. Bu rol hiç bir muvaffakiyet 
İtalyayı dolqtı. Bu yapyıf ona çok tat- göstermedi, daha dolru bir tabirle biç 
h geliyordu. Fakat hayatta neyin eonu kimse Mongomerinin böyle bir rol oyna
'fardır ki .. Rober on altı )'B§mda iken ~ fark bile etmedi. Fakat bu rol 
babası öldü. Etrafında birdenbire refah Mongomeride tiyatro ihtirasım uyandır
'Ve saadet yıkıldı. Şimdi Rober ne yapa- dı. 
c:aktı? Mesltği yoktu, ciddi bir tahsili O vakit dü~ündü. Aktör olmap karar 
)'Okta fakat o {lJülmedi.. Omuzlaıma ftl'IDittL Fakat sanat hakkmda hiçbir 
~ aefaleti dddf aymadı, ondan bir bDılai yoktu. Hiç tereddiltsüı vil!yet vi· 
alay mevıuu çıkardı ve hayatım kuan· llyet dolqan tiyatro kumpanyalanndan 
inak için bir timendifer firketine maki· blrlafne yuddı. Rober dolnı dOf{lnmQş
ldat yuıldı.. tn. Bu vUAyet tiyatrolarında manam 

artıyordu. Ertesi kq ''temellük,, piyesin 
de ba~ca rollerden birisini oynadı. Ve 
Holivuddan yeni bir teklifte karplqtı. 
Bu teklif hakkmda tiyatro direktörüne 
tanJ§tı. Direktör ona kabul etmesini tav· 
siye etti. 

Bu suretle sinema lleminde tamami\e 
meçhQI olan Rober birdenbire bir film. 
de ~uı oynadı, çok belenıldi. On
dan sonra bir çok filmler çevirdi: Con 
Kravlordla beraber ''Kavgacı,.; Norma 

Serer ile beraber ".Amılar" ve ,{Bopn· 
DlJ§ kadm.)j 
~ kadın, Rober Mongomeriyi 

birinci anuf artist vasiyetine koydu.Bun
dan sonra ~ili filmlerle muvaffa.. 
kiyetten muvaffakiyete kô§tu. 

Fakat bir gün gfldi ki artık hafif ko
mediler Roberl tatmin etmrmele ba§la
ch. Bir dram çevirmek istedi. Rejisör
ler bu talebi evveli tereddiltle karpla
dılar. Sonra fazla ısrar karsmmda muva
fakat ettiler. "Karanlılnı kuvveti., fil· 
mi bu suretle doldu. Komedi akt6rOnden 
kiymetU bir facia aktörü meydana çık
mıştı. 

)#.. Slgrit Geri, etrafında en çok dediJr:o. 
du yapdan Norveçli bir JJldızdır. Bunun 
Gari Coper ile beraber çevirdill "Marko 
polonun macıeralan,, ft1ml henOJ bltme-1 
mekle beraber Olıerlnde efmdlden birçok 

Müşkül mesele 
Çarl~ RU3yasında, küçük bir kasaba· 

mn lıapiılumı mQdürQ, günün biri~ 
bir af kqrarnamesi almı§tı; mevcut mev· 
kuflonn cıza müddetlerinden )'arısı Ça
"" lnlrilf af! tdilmiJti. H apishant madfl.. 
rlJ §lJISTdt kaldı, çünkü mevkuflardan bi
ri mütbbed lıapst "'ahktlmdu. Bu ada
mın ceza51nın yarısı nam ht>.şaf> edile
cekti? 

Di4Qnüp taşındılar. fakat meseleyi 
bir türlü halledemediler. Nihayt!l bir 
muzip imdada ytti#ti: 

- işin kolayı oar. Adamı bir giin ser
but bırakır, bir gün hapse tıkarsırnz. 

Cua müddetinin sonuna kadar böyle 
deaam eder gider? 

- Kocam bljy'ledir, miaafirlere 
wktin gtJÇ o'ldağtmıı bu ~eki'ld.e bil
dimıe1G Uiyadındadır. 

Şarkı 
Ev sahibi, daveUilerdeıı, §8.J'kt söy

lemek memlım bir genç kıza: 
- Piyanoya seçip bize bir iki şar. 

ıa 88y!emes mı.mız? diye rica etti. 
Geno m newlamyordu: 
- lmklm ,ok cesaret edemem, sı

kılmm. Yeni t&mdıfmı kimseler va.r, 
çok k&labalıt ..• 

- Kalabalığın ne zararı var, kimse 
dbalemaJdl 

- 88lMGtttn etmfın44 ne 'kailar 901c 
er~k cıo~yor. 

- Çok dlim 'ktmır da ondan; on 
UaaM.a "tnJet,, deme!inf biliym-! 

Hesap dersi 
Muallim sordu: 
- İki phir arasında 200 kllomet· 

re mesafe var. Bunlardan birinden 
kalkan bir otomobil saatte yetmif ki. 
lometre sUratle öteki şehre gidiyor. 
Diğer eehirden kalkan ba§ka bir oto
mobil saatte doksan kilometre sürat. 
le gidiyor. lki otomobilde bulunanlar 
biriblrlerini nerede göreceklerdir! 

Talebeden biri cevab verdi: 
-Bastanedet 

O bu meelekte çalıpp gidecekti. Fakat piyesler oynanır, insana türlü tilrlü rol· 
IOniln birinde bir il&n gördO. Bir petrol ler verirler. Fakat burada çalıpn insan 
kumpanyası petrol gemileri için tayfa hayatta piler', çekirdekten yetişir. Ro
Bnyordu. Roberin derhal aeyahat arzu. her 18 ay bu kumpanya ile çalıştı, her 
lan uyandı, §imendiferi bıraktı, vapura hafta yeni bir piyes aynadı, her piyeste 
lrottu. Dört ay atlas Okyanusu ile bQyilk bqka çe,it bir rol aldı. Sonra Nevyorka 
Okyanus arasında dola~ durdu. Bu ae- geldi. 1926 da oldukça tanmtn1' bir ti
Yl.hatler esnasında Holivudu uıaktan yatroda biribiri arkasına üç piyeste rol 

tahminler yapılıyor. Bazı rejisMer Nor- ı-=:ıı::ım-=-.. 

&ördü. Fakat bu gôrü§ zamane gençleri aldı. 

ıibi Roberti heyecantara dopimıedi .• O Bu fiç piyesten sonra Rober Mongo
bir gQn buraya gelec:rjini ve orada meş- merfyt sinemacılar aramafa ba.5Jadılar. 
hur bir sima olacalmı dO§Qnmüyordu bi llk talepleri Rober reddetti. Nevyork 
1e .• Tayfahfı bir sene sürdil. Senesini sahnelerinde muvaffakiyeti yıldan yıla 

veçli yeni yı)dmn Greta Garbomm el)h
retini gölgede bırakacak milthif bir kud· 
rete malik oldulmm iddia ediyorlar. Dl· 
ler bazı sinema mftnekkitlerl bu film 
oynandıktan aonra eeyreden)eri aa bir 
tnkfara utratacalı flkrtndedlrler. Han
gfsfntn haklı oldulumı ancak önOmtızde
kf sinema mevsiminde bu mmı gördnk
ten ~ anlayabDecelfz. 

- Ge9"t1 ay bam bır ,o/~ bulmtıt
tmıu.zı .. bu t1e/61' onun yfl..""ilttden bir 
'luJafrJ ba7cacı itJtemeğe ge'ldim. 

"I('_, , ,, 
,,,. ... 
/ ....... 
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- Bravo! Çok istidaaınız tıar, bu 
gidi§lc altı ay -'Onra bisiklete binme. 
sini iyice liğrenece'k8iniz! 

itiyat 
- Böyle acele acele nereye gidiyor

sun? 
- BizinJ patronun cena.u merasi. 

mine; kalınmasını hiç istemez de ... 

Bayan Kohen - Yatağın altında biri 
var, hırsız galiba .. 

Bay Kohen - Ses çıkarma, yarın c;a
bah kendisinden oda kirası isteriz . 

KaOıtıa sıcım 
Ba:y Kohen bir çanta almı§tı. Satı

cı osrdu: 
- Paket yapaymı mı efendim. Yok

sa elinlr.de mi götllreceksinlz? 
- Paket yapmaya lllzuın yok. Pa. 

ket için kullancağmız kA.ğrtla :ıicimi 
çantanın içine koyunuz, klii ! 

Tebrik 
- Evleneceğinlzi duydum. Saadet 

dilerim. 

- öyle bir §eY yok. Uydurmu§lar. 
- Ya öyle mi? Tebrik ederimt 

Sinnıa 111Mlı,ıirt 
Çocuk (Napolyonun heykeli önünde)) 

- Anne bak, Sari Buayenin heykeli! 

Garip şey ı 
Otelde, temlzlenmeel ve boyanması 

içiıı, kundural&rmı pnona vermiıti. 
Geri gebildffi vakit bwılarm sarr ve 
Biyah renklerde tek tek oldutmıu gö
rOnoe elSylendl.. Ganoıı afallım,.t.J: 

- Allah, Allah! deaf, bagtln bir 
mll§teriııln daha bqma bu iş ıreldi. Ne 
oluyor acaba 7 



Gaıvırı fecdleıreoeır arasanda 

Arnavutköy 
Şişliyi 2 - O yendi 

Eseyan da Peraya mağltl.p oldu 
Gayrüedereler arasındaki Apoyev • 

matini kupası maçlarının üçüncü haf. 
ta karşıalşmaları dün sabah Tak
sim stadyomunda oynandı. 

Bcrnıutad büyük bir seyirci kala . 
balığı önünde yapılan bu müsabaka • 
!ardan Şişli • Arnavutköy ma~ı eksik 
Arnavutköy takımının galebesi gibi 
büyük bir sürprizle neticelendi. 

Pera • Escyan 
Günün ilk maçını Pera ile Eaeyan 

(Kurtuluı) yaptılar. Adnanın hakem
liği ile oynanan bu maça iki takım şu 
kadrolarıyla ~ıkınışlardı: 

Pera: Koço - Civoolk, Hri.!lto _ Et
yen, Angelidis, Çiços _ Mcsinezi, Co
lafi, Boduri, Bambino, Todori. 

Eseyan: Agob • Onnik, Garo - Ke
gam, Muhiddin, Suren _ Aspek, Ser
had, Darojyan, Onnik, A.aıc.ık. 

Peranm açık hakimiyeti altında 

b~lıyan ve böylece devam eden mU
sa.bakanın ilk devresbde Eseyan mU. 
dafaası ibilhassa kaleci Agop birçok 
güzel kurtarııılarıyla takımlarını mağ· 
Jı1biyetten kurtardılar. tık devrenin 
25 inci dakikasında. Bambino güzel 
bir çevirlşle maçın ilk sayısını kay -
detti ve bu kısmın sonları Eseyanın 
büyük bir gayretiyle rakip sahaya 
sevkettiği oyun esnasında muhacimle. 
rin acemiliği yüzünden gol çıkarama
dılar. 

Devre sonlarma. dofru Eleyan ~. 
leyhine olan penaltıyı Kealnezi hafif 
bir vuruşla kalecinin eline bıraktı. !Ik 
kısmı 1-0 Pera lehine bitti 

İkinci devre Eseyanlılarm şiddetli 
akmlariyle başladı ve bu gayret be. 
şinci dakikasında aemeresini verdi. 
Merkez muhacim Darojyan ortalardan 
aldığı topla Hristoyu geçerek bera • 
ıberliği temin etti, 

Vaziyetin vahametlni hisseden Pe
ralılar, bu golden sonra daha düzgün 
oynamaya. b~ladılar; oyunun başın • 
danberi büyük bir enerji sarf ederek 
yorulan Eseyan müdaf aasmı kısa pa8. 
larla büsbütün bo?.duktan sonra 15 in. 
ci dakikada Mesinezi vasrtamyle ikin
ci gollerini kazandılar. On dakika 
sonra da Eseyan müdafii kaleciye pas 
vermek isterken topu kendi kalesine 
soktu. 

U çüncü golden 3 dakika sonra Bam. 
ibinonun güzel bir pasıyla Mesinezi 
dördüncü, biraz sonra Boduri beşinci 
37 inci dakikada da yine l.fesinezi al· 
bncr Pera gollerini attılar, maç da 
böylece 5-1 Eseyan aleyhine netice • 
lendi. 

Şişli • Arnavutköy 
Nuri Bosutun hakemliği ile yapı

lan ikinci maçta gayrifedereler ~ • 
piyonu Şişli ile ikincisi Arnavutköy 
sahaya şu şekilde ~kmışlardı : 

Şi.Jli: Kirkor, • Alber, Martayan • 
Agob, Nu1>ar, Ar~r - Darocyan, 
Şamt, Vahab, Suldur, Diran. 

Arnavut köy: Ksiyadi8 • Mihal, Kam 

ran - lstavro, .Maruli, Sara/im - Anes. 
ti, Gogo, Koço, Muzaffer, Kazım. 

Maça Anıavutköylülerin yaptığı sı· 
kı hücumlarla başlandı ve onuncu da· 
klkaya kadar hücum fazlalığına. sarı 
mavililer devam ettiler. 15 inci daki • 
kada. Vahabm şahsi bir hücumu Kam. 
ranın yerinde müdahalesiyle geri çev. 
rildi. Bu dakikadan sonra Şişli üs
tün oynamaya başladıysa da. lstavro 
gibi kıymetli bir müdafiden mahrum 
olan Anıavutköy müdafaasını bir 
türlü yaramadı. 
Kırmızı rncivertlilerin hakimiyeti 

dakikalar ilerledikçe ziyadeleşti. Dev
renin son dakikalarında oyun müte • 
madiyen Arnavutköy kalesi önünde 
oynanıyor, fakat kaleci ile müdafi 
Kfunranm cidden güzel oyunları sa • 
yesinde neticesiz kalıyordu. 

1K1Nct DEVRE 

İlk kısma yine Arnavutköylillerin 
sıkı akınlariyle başlandı. Biribirini 
kovalıyan bu hUcumlardan sekizinci 
dakikadakinde Gogo, .Arşevirin bir ha 
tasından istifade ederek, köşeleme bir 
şiltle Arnavutköyünün ilk sayısını 
kaydetti. Kendilerine güvenen Şişli. 

liler, gayretli oynıyan rakipleri kar
şısında daha i>:i ~lı§m&Y.& bqlıya • -...- . .... 

' A rnavutköyiinün aünkü galibiyetine 
amil olanlardan Kamran 

caklan yerde mağliib vaziyete düştük· 
ten sonra daha ziyade müdafaaya e. 
hemmiyet vererek Vahab ve Diran gi. 
bi iki kıymetli elemanlarnı da muavin 
hattına geçirdiler. Bu suretle rahatlı
yan Arnavutköy müdafaasının geri • 
!erden düzgün verdiği paslarla mu -
hacimler daha tehlikeli inişler yap • 
maya başlamışlardı. Tek tük yapılan 

ve Ki.mranı geçemiyen Şişli hücum. 
!arma mukabil, Arnavutköylüler o -
nuncu dakikadan sonra oyunu idare -
leri altına. aldılar ve 39 uncu dakika· 
da Kirkorun bloke edemediği topa ye. 
tişen Muzaffer, Arnavutköy hesabına 
ikinci golü de atarak galibiyeti sigor. 
talamış oldu. 

Şişlinin son gayretleri netice verme
diğinden müsabaka 2-0 Arnavutköyün 
galebesiyle bitti. 

Ş~şli taknnı isteksiz bir oyun oyna-

-
Bisiklet' miisaba'kalarına iştira]( cclen sporcular ... 

Beynelmil el karşılaşmalar 

Almanya 
lngiltere 

.Pün Berlinde İngiltere ve Alman. 
ya milli futbol takımları karşılaşma
sı büyUk bir kalabalık önünde yapıl
mış, çok üstUn oynıyan İngilizler ra. 
kiplerini 6-3 mağlUb etınişlerdir. 

ita/ya - Belçika 
İtalya. ile Belçika milli futbol ta

kımları arasında yapılan müsabaka 1. 
talyanlarm. hakimiyeti altında cere -
yan etmiş ve ilk devre 2·1 nihayete 
ermiştir. 

!kinci kısmıda Ustünlükleri bariz 
bir şekil alan l talyanlar, dört gol da. 
ha atarak maçı 6·1 gibi büyük bir 
farkla kazanmışlardır. 

ltalqa 
Lüksenburg 

Llik!emburg mili taknnıya karşıa· 
şan: l talyan B milll futbol takımı da 
4.0 gibi kat'i bir neticeY,le galib gel
miltlr-

Ruing - Preston 
Diln Pariste Park dö Prens sta -

dmda yapılan Rasing • Preston kar§I· 
lqması, İngiliz kupası galibinin Fran 
sız klübUnU ikiye karşı dört golle yen
mesiyle neticelenmiştir. 

Ankara mıntakası kupası 

Futbol maçları 
Ankara, 15 (A. A.) - Bölge kupa. 

sı maçlarına bu hafta da devam olun
du. Harbiye İdman yurdu ile Muhafız. 
gücü arasında yapılacak maça Harbi· 
ye iştirak etmediği için 'Muhafız bük. 
men kazandı. 

!kinci karşılaşma Demirspor - Genç 
lerbirliği B takımları arasında idi. 

Bu maç sona kadar zevkli bir suret. 
te Gençlerbirliğinin hakimiyeti al -
tında geçmiş ve Demirsporun 7..1 mağ
IUbiyetiyle neticelenmiştir. 

dı; en iyi <;alışan Suldur ve Dirandı. 

Nubar ve Vahab fena bir günlerinde 
idiler. Genç sağ açık da muvaffak o. 
lam adı. 

Arnavutköy takımı son maçlarda 
her zaman biraz daha iyi oynuyor, 
Müdafaada başta Kamran, Ksidyas 
olmak üzere Maruis, Sarafim, muha _ 
cimlerden de Koço ve Muzaffer canla 
başla çalışarak takımlarının galebesi
ne sebeb oldular. 

Son olarak yapılan Galataspor - E
seyan B takımları karşılaşması da 6.0 
Galatasporun galibiyetiyle nihayet . 
lendi. 

EN. ER. 

Samsunda · 
Futbol ve güre, 
müsabakaları 

Samsun, 15 (A. A.) - Bugün yapı. J 

lan ve büyük bir heyecanla takip olu· 
nan futbol müsabakasında Bafta 
Samsun İdman yurdllllU 3.1, Karade
niz - Samsun spora. 4-5 mağlup oldu. 
Bundan başka, Gençler • Çarııamba 
Yeşilırmağa 4·0 galip gelmiştir. 

Samsun, 15 (A. A.) - Halkevi sa· 
!onlarında iki akşamdanberi yapıl . 
ınakta olan güreı:ş müsabakalarına iş. 

tirak eden elli müsabık arasında de- ı 
vam olundu. Üçüncü grup müsabaka. 
larına da 28 mayısta devam oluna -
caktır. 

lstanbul bisiklet blrlnclllğlnl 

Haralaanbo kazandı 
ikinciliği Torkum üçüncülüğü 

de Muhsin aldı 
Neticesi İstanbul bisiklet birincisi. 
ta):in edecek olan seri bisiklet ya-

B18ik1et birinoı1iğini 7'azıanan 
Haralambo 

Derece 
ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7, 
8 
9 

10 
11 
12 

Puvan 
15 
26 
30 
37 
40 
41 
46 
47 
48 
50 
50 
50 

nşlarınm sekizincisi ve sonuncusu 
dün sabah birçok meraklı seyirci küt. 
lesinin önünde ve muvaffakıyetle ya· 
pılmıştır. 

Mecidiyeköy • Hacıosman tepesi • 
Kefeliköy - Yeniköy • Kefeliköy - 'l'J 
rabya _ Mecidiyeköy arasmda Uç de
fa. gidip gelme suretiyle yapılan 125 
kilometrelik bu yolu Süleymaniyedeil 
Haralambo 3 saat 47 dakikada kate
derek 1938 yılı İstanbul bisiklet şan:ı
piyonluğunu kazanmıştır. 

Süleymaniyeden Abdullah 29 daki· 
ka gibi büyük bir farkla ikinci gelmiŞ 
Torkumun bisikleti kırıldığından ,·e 
Yani <le nizamsız hareket ettiğindetl 

hakem tarafından yanştan çıkarıldığı 
i~in yarışı ikmal edememişlerdir. 

Sekiz haf ta devam eden bu koşulıı.
nn puvan cetvelini aşağıya yazıyo 
ruz: 

Haralambo Papa (Süleymaniye) 
Torkum Terziyan (Feneryıhnu) 
Muhsin Özçekiç (Galatasaray) 
Haygazer Mikailyan (Fenerbahçe) 
Agop Papazyan (Süleymaniye) 
Abdullah Kaçar (Süleymaniyc) 
Karabet Özlüoğlu (Süleymaniye). 
Yani 'Mandis (Süleymaniye) 
Tana.ş (Feneryılmaz) 

Hulüsi Güngör (Süleymaniye): 
Cevad Saner (Süleymaniye) 
Hamparsom Arab oğlu {Güneş)' 

Seı·best güı1eş müsabakalaı ı 
Ankarada dün de devam edildi 

Ankara, 15 (A. A.) - Dün başlıyan 
fakat yağan şiddetli yağmur dolayısi
Je yarıda kalan Ankara bölgesi güreş 
birinciiiklerine şehir stadında bugün 
de devam olunmuştur. 

Bugünkü karşılaşmaların üçüncü 
turundan alınan teknik neticeler şun. 
!ardır: 

Ağırda Rıza (A. G.) Şükrü (D. S.) 
a 2.30 dakika.da tuşla, Hüseyin (D. 
S.) Alişaru 7,53 de tuşla yendiler. 

79 kiloda Muharrem Gök İsmail (M. 
G.) ünü sayı hesabile, Yusuf (H. I. 
Y.) Demir (An. G.) nü 10,41 de tuşla, 
Vahid (A. G.) Ali (Gü.) i de tuşla 

yendiler. 

72 kiloda Necib (A. G.) Süleyman 
(M. G.) nü 32 saniyede tuşla, Celal 
CGü) Salık (A. G.) U 2,28 de tuşla 

Yaşar .(Gü.). HulUsi _(H. 1. Y.). nu mü. 

.. 

sabakayı terkettiğinden 8,83 de hük " 
men, Ali (M. G.) Halil (D. S.) u mil· 
sabakayı terkettiğinden 6-42 de hük ' 
men yendiler. 

66 kiloda: Şinasi (D. S.) Hikmet (.l1 
1. Y.) nu 13,19 da tuşla, Riza (A. G.). 
Kemal (D. S.) u da tuşla, Sabri (D. 
S.) İsmail (A. G.) nü tuşla yendiler. 

Bu son müsabakadan sonra yine 
yağmur başladığından geriye kalanla· 
ra halkevinde bu gece devam olunmak 
üzere müsabakalara nilıaY.et :verilmi"· 
tir, 

-~ .. 
1 ' 



1 

1 
1 

Galatasaray 
izmirdeki maçı 3 - 2 kaybetti 

Sert oynanan bu oyunda Halil ve Bülend sakatlandı 
dakikada bir penaltı cezasından ilk 
gollerini attılar. 

Harbiye Beşiktaşa 

!zmir, 15 (Hususi) - Şehrimizde 
bulunan Galatasaray futbol takımı i
kinci deplasman maçını da bugün üç 
binden fazla bir seyirci kütlesi önün
de Alsancakla yaptr. 

Üçoklu hakem Mustaf anm idaresin
de oynanan bu müsabakaya her iki 
takını şu kadrolarıyla çıkmışlardı: 

Galatasaray: 

Oyun artık Galatasaraylıların bas • 
kısı altında cereyan ediyordu. Nete -
kim 28 inci dakikadaki bir frikik a. 
tışmdan topu kapan Haşim takımını 
beraberliğe eriştirdi. Ve birinci dev
re de böylece 2-2 beraberlikle bitti. 

ikinci devre 

2 - 3 mağlUp oldu Sacid - Lutfi, Salim - Halil, Musta. 
fa, Musa • Bülend, I!a§im, Melımed, 
Süleyman ,Necdet. 

Alsancak: 

İkinci kısma rüzgarı arkasına alan 
Alsancak daha çok hücum yapıyor, fa
kat Galatasaray müdafileri ile kaleci 
Sacidin yerinde müdabalelerile gol 
kaydedemiyordu. Maçtan s o nra hake

me taarru z edildi 
Cumartesi günü Güneşle yaptrğı 

maçta 3-0 mağlfıb olan Ankara şam
piyonu Harbiye takımı - Fenerbahçe
ye karşı pltitonik bir galibiyet kaza. 
nıp üç puvan alacağına göre • milli 
kümedeki son maçını dün de Beşik. 

taşa kar§ı yaptı. 

Siyah beyazlıların, milli küme ikin· 
ciliğini almak için kazanmaları elzem 
olan bu maca nasıl bir takımla çıka

cakları mallım olmadığından, maçın 

neticesi daha büyük bir merak uyan
dırıyordu. 

Nihayet Beşiktaş takmn sahaya , 
çıktığı zaman, kadronun Eşref eksik 
olmak iizere her zamanki en kuvvetli 
teklini muhafaza ettiğini gördük. 

Mehmet Ali - Hüs,tü, Nuri • Feyzi, 
HaJ~1.ı, Faru7~ • Hayati, Muzaffer, 
Nazım, Şeref Fuat. 

Harbiye ise §Öyle teşki.l edilmişti. 
ll'et'h.4 - Babri, Eyllb • H~, Muh

terem, Mu:::af!er - Mücahid, Necabi, 
Habib, Celal, izzet. 

Top kısa bir müddet ortada bocala. 
dıktan sonra, rüzgar aleyhine oynıyan 
Beşiktaşlılar ilk akını yaptılar. Avut. 
la neticelenen bu akma Harbiyeliler 
~ok tehlikeli bir akınla mukabele et
tiler ve kalenin yakın yerlerinden üç 
dört defa atılan sıkı şütler, rakip o _ 
yunculara çarparak Beşiktaş kalesine 
girmedi. 

Harbiyenin ilk golü 
Seri ve mütevazin bir şekilde cere

yan eden oyunun 13 üncü dakikasın
da, Harbiye sol açığının sürerek orta. 
ladığı topu, sağ iç çok güzel bir kafa 
vuruşuyla köşeden Beşiktaş kalesine 
soktu. Bu golü ikinci bir Harbiye akı
nı ve tehlikeli bir şilt takip etti. 

Dün cidden güzel bir oyun çıkaran 
Harbiyeliler mütemadi akınlarla Be • 
şiktaş kalesine indiler ve siyah beyaz
lılar ancak seyrek hücumlarla muka
bele ettiler. 
Beraberlik sayısı 
İşte bu hücumların birinde, rakip 

kaleye kadar inen Beşiktaşlılar, kale 
öniinde husule gelen bir karga§alık 
esnasında, Muzafferin çok hafif ve tu. 
tulması müşkül bir vuruşu ile bera -
belik sayısını kazandılar. 

Bu golden sonra siyah bey::ı.zlılar a· 
~ılır gibi olarak, Harbiye kalesine üst 
üste birkaç tehlikeli akm daha yaptı. 

Harbiye 7va1ecisinin 'bi.r kıırtarış-ı 

lar. Maamafih oyun kısa bir müddet 
sonra yine mütekabil akınlarla geç • 
meye başladı ve bilhassa çok güzel 
oynıyan Harbiye sol açığmrn yaptığı 
iki tehlikeli akın arasında ilk devre 
1.1 berabere bitti. 
ikinci haftayım 
İkinci devreye rüzgarla başlıyan 

Beşikta~lılar derhal akma geçtiler ve 
Nazımın attığı çok güzel bir şütü 

Harbiye kalecisi ayni derecede güzel 
bir plonjonla kurtardı. 
Harbiyenin ikinci golü 
Daha fazla Beşiktaşm hakimiyeti 

altında oynanan bu devrenin 25 inci 
dakikasında - sol hafa geçen • Fuadin 
bir ıskasından istifade eden Harbiye 
sağ açığı, kaptığı topu orta muhacim 
Habibe geçirdi, o da - daha evvel at. 
tığı güzel bir şütün acısını çıkara -
rak • köşeden bir vuruşla takımına i· 
kinci golü kazandırdı. 

Bu gol üzerine büsbütün açılan Har. 
biyeliler üst üste birkaç akın daha 
yaptılar. 

Elle atılan gol 
Fakat 35 inci dakikada, Harbiye 

kalesi önüne havale edilen bir topta, 
N'§zımla Muzaffer kaleciyi elleriyle 
iterek topun tutulmasına mfuı.i oldu -
lar ve hakemin göremediği bu çok 
bariz favuldan başka da topu yine el
leriyle içeriye soktular. Herkesin hay-

_.,. Devamı 12 iııciue 

Gayeyi anlamak 
laz1md1r! 

Galatasarayın İzmirde yaptığı maç
ların arifesinde bu sütunlarda ~öyle 
demiştik : 

"Rakip tak-ımlar arasında bir mu. 
kayese yapılınca, son zcıman1arcUı for
mu, ile istikrarını bulan Galatasara • 
yın tabii şartlar içinde, bu her iki ma
çı da kazanması Zdzımgeldiği netice
sine varılır. 

Halbuki. hiç de öyle değil. 

Filhakika, lzmir ta1.'1mları siirpriz 
yapmayı çolc severler. Netekim buse. 
ne de, böyle birkaç sürpriz gösterdi -
Zer. 

Hilmi - R.asim, Ali - Seyfi, Enver, 
Necmi - Tayyar, Basri, Cemfl, l lyas 
Saim. 

Bir iki karşılıklı hücumdan sonra 
üçüncü dakikada bir Alsancak akı -
nında top T ayyardan Cemile ondan 
da Basriye geçti. Ofsayd vaziyette o. 
lan Basri yakaladığı topu kolayca ka
leye gönderdi bu, suretle Alsancak ilk 
golünü kazanmış oldu. Bunun akabin. 
de Enverden pas alan İlyas topu gü
zel bir eşape ile Cemile geçirdi, o da 
sıkı bir vunışla ikinci golü de attı. 

2-0 mağlub vaziyete düşen Galata
saraylılar ileri atıldılar, rüzgarın da 
yardımiyle hücum üzerine hücum ya. 
pan sarı kırmızılılar nihayet yirminci 

Alsancaklılar galibiyeti temin ıçın 
bütün gayretleriyle çalışıyorlar ve 
müsabaka gittikçe sertleşiyordu. Bu 
arada Galatasaraydan Halil ve Bülend 
yedikleri tekmelerden sakatlanarak o. 
yundan çıktılar. 

Dokuz kişi kalan İstanbul takımı 
karşısında rüzgarın da yardnruyla üs. 
tün bir oyun tutturan Aisancak 39 un
cu dakikada Enverin sıkı bir şütü ile 
üçüncü galibiyet golünü de kaydetti. 
Son dakikalar mağIUbiyetten kurtul _ 
mak için çalışan Galatasaraylıların a
kınlarıyla geçtiyse de netice değiş • 
meden maç 3-2 Alsancağın galibiyeti. 
le nihayetlendi. 

Federasyon kupası maçları 

Süleymaniye -Topkapı 
Meseld, !::mir mııhteliti, l stanbul 

nıuhtclitini kolaylıkla, 3.1 yenen First 
Viyena takımını mağlub etmek gibi 
cidden şayanı hayret bir mtıvaffakı -
yet 7cazaıulı. Ila1buki !::mir muhteliti 
ile First Viyena arasında • Almanlar 
lehine - en a§ağ·ı iki "klds" far7'C var
dı. 

Berabere kaldılarsa da lisanssız oyuncu oy
natbğı için Topkapı mağlôp addedildi 

Yine bütün m lciplerine galip gele. 
relc, kolaylık"/4 " yenen'' kuvvetli l s
tanbul ve Türkiye şampiyonu Güneş 
lzmirde mağlitbiyetten güç kurtu"/4 • 
bildi. 

Görüliiyor ki, lzmir tak"ım'ln:rı, hiç 
beklenilmedilG bir anda, çok tehlikeli 
olup, kendilerinden kuvvetli rakiple -
riııe galib gelebiliyor'lar.,, 

Bu yazımızla ima ettiğimiz tah. 
minlerde İzmir futbolcüleri bizi, ma
ateessüf tekzib etmediler. 

Maateessüf diyoruz, çünkü, yukar -
daki yazıda maçtan evvel tırnak içi. , 
ne aldığımız ve böylelikle neyi kas -
tettiğimizi anlattlğımız bu "yenen" 
kelimesinin tekzibe uğramasını, Türk 
sporu namına cidden istedik. 

Fakat öyle olmadı ve Galatasaraylı 
futbolcüleri "her ne pahasına olursa 
olsun yenmek!,, gibi, sporculuk zihni. 
yetile telifi imkansız bir "şiar" ın 
kurbanı olarak hastaneyi boyladılar. 

Derhal söyliyelim ki biz, bu kötil 
"tekmeli oyun hastalığı,, ndan, doğ
rudan doğruya İzmir futbolcülerini it. 
ham etmek istemiyoruz. 

Bütün futbolcüler gibi "delikanlı ~ 
Iık,, çağında bulunan İzmir futbolcü
lerine sporun gayesi hakkında fikir 
vermek ve sporculuk zihniyetini aşı .. 
lamak her şeyden evvel spor idareci· 
lerinin ve matbuatın vazifesidir. 

Dilıı7.:ii maçtan bir göı%ıil§ 

Davutpaşa Gençler 
birliği Slllvride 

Silivride bir maç yapmaya davet e

dilen Davutpaşa Gençler birliği saat 

16 da Silivri sahasında yaptıkları 
maçta kuvvetli Silivri takımına karşı 

faik bir oyun göstererek sıkı bir ha. 

kimiyet altında maçı 5-1 kazanmış· 
!ardır. 

Federasyon kupası maçlarından Sü
leyman.iye - Topkapı karşılaşması dün 
Taksim stadında milli küme müsaba
kasından evvel oynandı. 

Nuri Bosutun hakemliği ile yapı. 
lan bu maça takımlar şu kadrolaiyle 
iştirak ettiler: 

Süleymaııiye: Muvaffak • Ruhi, 
Burhan _ lbrahim, Orhan, Reşid - Ra
uf, Nedret, Muzaffer, Dani.ş, Süreyya. 

Topka.pı: Ferid - Mehmet Salim -
Emin, Sal>ahaddin Besim • Yunus, 
Kdmil Salahaddin, Haydar, Said. 

Süleymaniyenin hücumları ve bas. 
kısı ile başlanan oyunun yedinci da
kikasında ortadan ani bir hücum ya
pan Topkapılılar, Haydarm sıkışık 

vaziyette attığı golle ilk sayılarını ka. 
zanmış oldular. 

Mağlfıb vaziyete d~n Süleymani
yeliler yine üstün oyunlariyle rakip-
lerini kendi sahayarma sıkıştırdılar 

sağdan soldan atılan şütler kaleci ve 
müdafiler tarafından çevriliyordu. 12 
inci dakikada sağdan gelen top, Top. 
kapı müdafiinin eline çarptı, penaltı ..• 
Daniş hafif fakat zaviyeden bir şiltle 
beraberliği temin etti. Üç dakika son.. 
ra yine Daniş sağdan aldığı pası gü
zel bir vuruşla ikinci defa Topkapı ka
lesine soktu. 
Rüzgarın da yardımiyle tevali eden 

siyah beyaz akınlarından 23 üncü da. 
~ Devamı 12 incide Fakat maateessüf görüyoruz ki tz. 

mir gazetelerindeki spor muharrirle
ri bu yolda telkinatta bulunmak şöyln 
dursun, bilakis, spor işlerinde son de. 
rece kötü, bir nevi "şehir şovinizm'i,, 
aşılıyacak mahiyette yazılar yazıyor
lar ... 

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

Filhakika, Üçok veya Alsancak'ın 
yaptığı her maçta İzmir gazetelerin
de, "İımir çccuklnrı,. şöyle yaptılar, 
"İzmir çocukları,, böyle yendiler .. tar. 
zında yazılar görüyoruz. 

İzmirli mcslekdaşlarımrza şunu ha
tırlatalım ki, mevzubahs maçları ya . 
panlar, "İzmir çocukları, Ankara ço
cukları, veya İstanbul çocukları de • l ğil, her şeyden evvel ve yalnız (Türk) 

• çocuklarıdır ve bu Türk çocuklarına 
maçlar yaptırmaktan maksat, biribir
lerini tekmelemek suretile, mensup bu 
lunduklan şehrin tefevvukunu ispat 
etmeleri değil, spor yapmalarıdır. Beşiktaş a7Cıncı7arı 
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~dl~e~ 
Görünmek i~in 

Vasat bir kadın senede ne kadar 
zaman sarf edermiş ? 

Kadınlar daima i§}erinin çokluğundan 
§ikayet ederler. Sökükleriniz dikilmedi, §U 

veya bu işiniz yapılmadı mı kadından i· 
§İteceğiniz ilk söz: 

- Hiç vakit bulamadım! ~ilmyetidir. 
Bugfinkü \'3S3t kadın ya hayaum ka

zanmak için çalışmak mecburiyetindedir. 
Yahud da evde. kocasının. çocuklannm 
i~e uğraşmak zaruretindedir. O, bu iki 
sınıftan hangisine menrup olursa olrun. 
onun işlerinin en başında tuvalet gelir. 
Güzel olmak ve güzel görünmek onun 
en bDyük vazifesidir. 

Acaba bu milhim vazifeye kadın haya. 
tmdan ne kadar zaman ayırır? Bir merak 
b bu işi inceden inceye tetkik etmiş ve 
§U neticeye varmıştır: 

Saç tuvaleti : senede 234 saat 15 dakika 
iki permanant herbiri üçer saatten 6 saat 
Saç tuvaleti, ~pvan vesaire 17 defa. 17 ., 
Fırçalama günde 5 dakikadan senede 30 5/12 saat 
Kmrma, Bigodi takma, gecede 5 dakikadan senede 30 5/12 saat 
A~ saçtan aramak için 30 5/12 saat 

Taramak için 120 saat 
YekQn: 234 S. 15 D. 

Kaşlar ve kirpikler : senede 60 saat 45 dakika 
Ka~larm bir mutehassıs tarafından şekle korunası senede 12 defa 6 saat 

Kaşlara kalem çekilmesi günde 1 dakika 6 1/12 saat 
Kaşların cımbızlanması gUnde 3 dakika 18 1/4 saat 
Rimel sürme, kirpikleri kMrma. 30 5/12 saat 
YekQn 60 S. 45 D. 

Burun ve dişler: senede 51 saat 40 dakika 
Bumu pudralamak. Günde 5 dakika 30 5/12 saat 
Dört defa dişçiyi ziyaret 3 saat 
Di,tcri fırçalamak 18 1/4 saat 
YekQn 51 S. 40 D. 

Cilt: senede 190 saat 
Yıkanma. krem sürme, masaj, günde 5.Aaltin s~ 5/12 aaat 
Cildi beslemek. Günde 5 dakika 30 5/12 saat 
Yüz tuvaleti. Haftada 30 dakia 26 saat 
Günde iki defa yüz yıkama 24 1/3 saat 
Makyaj: Günde ıs da1:ika 60 5/5 saat 
Dudak boyasını tazelemek: Günde 6 defa 18 saat 

Yektln 190 saat 

Boyun, dirslkler ve eller: senede 105 saat 
Cildi beslemek (boyun) günde 5 dakika 30 5/12 saat 

Cildi beslemek (dirsekler ve eller) .günde 5 dakika 30 5/12 saat 
Elde masaj: Günde 2 dakika 12 1/6 saat 
Tunak cilalamak ve törpfilemek 26 saat 
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- öleceğim Fatma ab1a! Sen istediğin kadar ''hayırl,, de. 
Bu muhakkak ... Fakııt ölm zden evvel ..• annemi görebilseydim. 
Mademki öleceğim o artık gelmell,_ Ah... İçimdeki kUçUcUk 
fUphe bulunmasa onu ben hemen getirtebllirim. 

- Ne eüphesi Ferid? 
- Ya ölmezsem ... Ya hemen 61mezsem... 
- Ölmek mi istiyorsun. Annenin gelmesi için ölmen mı ll. 

mm? Bu nasıl la.kırdı Ferid? 

•• 

HARER - Alceam ooıtan 18 :MAYIS - 1938 

Hangara girebilmek için Lô.zım 
tılsımı istedifim zaman 
olan bulmak elimde ... 

- O ne olacak? 
- Yarın gidiyor. Fransada yerleşe. 

ock. O burada yokken ben de rahat 
rahat çalıeacağım. 

- Beraber çalışacağız. 
- Hayır. 
- Evet, beraber çalışmalıyız. Ben 

buranın yabancısı değilim. Hazırladı • 
ğım plan da var. Burada kollarımı ka· 
vuşturup boş durduğumu sanmıyor • 
sunuz herhclde ... "Uçan torpil,, in es· 
rannı biliyorum. Çlinktl onun tecrübe. 
!erinde bulunuyor ve hattA mucidleri· 
niıı bazı mtişkUllerini hal için uğraşı. 
yorum. "Uçan torpil,, in benim için 
hiçbir sırn kalmadı. 

- Fevkalade! tebrik ederim. 
- "Ölüm şuaı" na. gelince, onun da 

tee.rilbelerinde bulundum. Henüz emek 
liyen bir keçif, daha tehlikeli değil .. 
Bizden pllnlarmı çaldıklan ~fozey 

stabilizatörllne gelince; bu da benim 
gahs! işim ... Pltumn hazır, onlara bir 
oyun oynıya.yım da görsnnier. 

-22-
- Planlan geri alabileceğinizi sa..111 baba ve kırk ha.ramfler,, hfkAyesin. 

nıyer musunuz? · deki "Açıl susam açıl!,, ne\'indcn bir 
- Hayır. Plana lü:z:um yok. Daha i· tılsım lazımdı. Bu tılsım henüz elimde 

yisl, tayyareyi çalacağım! değil ama, istediğim zaman bulmak e-
- Tayyareyi mi? Hangi tayyareyi? Umde ... 
- Almanların burada en son model - Ne demek istediğinizi anlamıyo. 

N "57'' tipinde ikişer kişilik Jki harb rum. 
tayyareleri var. Bunlara bi~en çal· - Şimdi anlıyacaksmız. Generalin 
dıklan pianlara göre yapılan stabili· yazıhanesini b!Uyorsunuz değil mi? 
zatörler de takıldı. Bu tayyarelerden Hani gu il6t katta. deniz feneri §ek. 
biri ile eta.bilizatörU.n tecrUbeleri ya. lindeki oda..· 
pıbyor; bunu c:a,lmak imkAnsız ... Çiln· - Uzaktan gördilm. 
kU her akşam benzinini boşaltıyor ve - 1vte orada, kasa eeklinde bir yer 
manyetosunu çıkarıyorlar. Fakat o. içinde gizli bir levye var kl, dört nu
nun tam eşi olan öteki tayyare ise de.. maralı hangar ancak bunu harekete 
polan benzinle dolu ve harekete hazır getirmekle açılabiliyor. Kasanın a.. 
bir halde dört numaralı hangarda du· nabtarmı da general daima tlzerl.ndo 
ruyor. Ben itte .bu tayyareyi çalaca.- ta§ıyor. 

- Bunları kimden ~ ... diniz? ğım. V6J.C.U 

- Muhaf a.za altmt!a değil mi? - Kendi mti5ahooelerimle öğren -
- Muhafaza edilmez olur mu hiç? dim. Genere.lin yanındayken birkaç de-

Bil8.kis gayet iyi muhafaza ediliyor. fa hangarı bu §Ckilde açıp ka.pnmış. 
- O halde? lardı. Sonra birisi de ağzmdan 1Iı.f ka-
- Bu hangara girebilmek için •• A· çmlı. 

- Kim bu birisi? 

Ayda bir defa manikür 6 saat - Generalin kızı matmazel Jertrild 
fon benştayn; "ölüm §UB.l" nm mu. 
cidi. •• 

Y ek1ln 105 saat 

Banyolar ve jimnastik: senede 182 saat 30 dakika 
Banyolar: Günde 15 dakika 
Jimnastik: Günde 15 dakika 
y~ 

91 1/4 saat 
91 1/4 saat 

182 S. 30 D. 

- Bravo! Kadınlar vasıta.siyle çalı
eıyorsunuz demek? Metresiniz mi? 

- Hayır, henUz değil! 
- Demek JertrUdiln kalbinin ana.h. 

Elbise faslı ~ 481 saat 
tariyle dört numaralı hangarın ana.h
tan aynL4 

Diler kadınlara bakmak: Günde 15 dakika 60 5/6 saat 
"Rastgele dükkan vitrinlerini seyretmek: Günde 15 dakı1ca 60 5/ 6 saat 
Eşya aiınatc için dükkan vitrinlerini seyTetrnek: gfuıde 15 D. 26 saat 

Elbise ve giyecek 8§fa almak 78 saat 
Terzide geçen mfiddet: Ayda bir saat hesabile 12 saat 
Moda cereyanlanru tetkik 60 5/6 saat 
Evde öteberi dikmek 182 1/2 saat 

Yeldin 481 saat 
Umumt yekQn: 1305 saat 10 dakika, yahut. 54 gün, 5 saat, 10 dakika. 
Yukarıdaki hesaptan görüldO~ üzere vasat bir hdm tuvaleti için 5e9 

nede tam 7 hafta, 5 gtln, 5 saat. 10 dakika sarfetmekt.edir. Acaba bir merak
lı da çıksa onlarm senenin ne kadarını konuşnakla geçirdiklerini tetkik etse 
nasıl bir rakam elde edilirdi? 

.. . .. . . . ' 
• ' 1 • 

-Evet. 
- Bu it ne zaman mOmldln ols.cak 

acaba? 
- Fırsat bulduğumuz zaman .. 
-Mesel1? 
- General burada bulunmadığı ve 

anahtarlan kızma teslim ettiği gece. .. 
- Kızına, yani bize teslim ettiğim. 

man. .. 
- Bize değil, yalnız bana. .. 
- Çıldirdm mı Nozey? Beraber ça. 

lıgmaya mecburuz. 

(Dcııamı Var) 

llllE 
söylemeliyim. üvey anamı ben öldUrdUm. 

-Ne &öylilyorsun! Sen mi? 

HABERiN EJ.>EBl ı·~ralKASI: 79 

Ferid gözüyle tasdik etil. Sonra da: 
- Ben, dedi ... Annem Ustilne aldı cinayeti •. Yalvardı banL .. 

"Seni tevkif edecekleri yerde beni etsinler zarar yok ... Sen ha.a.o 
tasm. Beni ııeviyorsan böyle yap,'' • dedi. Tevkifbanedekl an· 
nemdir baba. .• ö ölmUş değildir. Yaşıyor. 

- ölmem l!zmı Fatma abla. .. O, ancak ben ölürsem gelebi· 
Ur ... 

- Ölüm l!fmı ağzma. almamalısın Ferid... Sen yaşıyacak. 
sın ve annen de gelecek. 

Yazan: Hasan Ras~m Us 
çeık tesirliydi. 

Suad, Feridin anlatırken çok yorulduğunu hl8sediyordu. Za.. 
ten aldığı mektup bUtUn hakikati orta.ya. koymamı§ mıydı4t 
Bunları tekrar, bir hasta ağzından dinlemekte mana. yoktu: 

- Biliyorum oğlum, - dedi. KMi... Anlatma. .. 

Ferit dudağını büktü ve bir daha ölümden bahsetmedi. Fa.. 
bt haliyle, dilnyaya gözlerini kapatacağı saati bUyilk bir ta· 
hammillle beklediğini anlatıyordu. 

Bu konuşma li7.erinden iki gUn geçmişti. Bir gece yansı Fe. 
rldin eğilişiyle yarı dalgınlığrnda.n gözlerinl açnn Fatma, ya
tağından blrdenblı·e fırlayarak yanma koştu. Çocuğun vazlyeU 
çok fenaydı. Büyük bir ihtil!ç içinde kıvranıyor ve bu arada 
bir turlU yakasını bıralanıyan öksUrUğün tesirile bUsbUtUn bl. 
tiyor, tükeniyordu. 

Fatma sapsarı olmuş, ne yapacağını şaşırmıştı. GUnlerden
berl bekledikleri acı ihtimalle ytizyüze gelmek endişesile Feridi 
öylece bırakarak dışarıya koştu. Suad Beyin kapısını wrdu. 
Tel!;la uyanan Suad, FatJnadan Ferldin fenals.ştığı haberinl 
alır almaz telefona sarıldı. Geceyansı gelen doktor, Feridln da. 
ha birkaç saat yaşamasını temin için elinden geleni geri bırak
madı. Köşk yeni bir mateme hazırlanıyordu. Her yüz.de, ıstı· 

rubın ve acı dilşünoelerln çizdiği kalm hatlarla, koyu gölgeler · 
vo.rdı. Sabahm ilk ışıklan lrf a.n Pa~ köşkUnUn kuytulukla.rınr 
aydmla.tmaya baş!adığı sırada herkes ayaktaydı. Doktor, ya. 
nm saat için ayrılacaktı. Giderken Suad Beye yaklaştı: 

- Ben yarım saate varmaz dönerim, - dedi. Za.nnetmemki 
bu zaman içinde bana ihtiyacınız olsun ... Ferldf, maalesef ya. 
ptmamıza imkan görmUyorum. Kendinizi buna göre hazırla

manız ve metin olmanız l~. Ne yapalım. Dünya böyle ... Ki. 
mJsl erken, kimisi geç göçer. Feridi genç yaşında knybetmemlz 
çok acıdır. Fakat elimizden bir şey gelmez. 

Doktor söylüyor, Suad. hareketsiz dinliyordu. Ağlamıyordu. 
Fakat yUzUne bakanlar onun ağlamaktan daha haztn bir ha. 
vaya bilrllnmUıs olduğunu anlamakta gUçlUk çekmezlerdi. Dok· 
torun son cUmlesiyle, 'Suad'in tasdik yollu baş sallaması arasın· 
da geçen kısa zamana hakim ola.n sesslcllkt~~i ifade çok, pek 

Doktor ayrılıp gittikten sonra. Suad, Feridin odasına gire. 
medi. Kendisinde bu ceea.reti bulamıyor, kendisine bfildm ola.
mryarak bir çocuk gibi ağlayıp bo§almakta.n korkuyordu. Doğ
ru odasına gitti. Sedire uzandığı sırada kapısı vuruldu. 

Elinde bir mektupla Şayeste gelmişti: 
- Size blr mektup efendim, • dedi. 
-Ver kmm. 
Suad, Şa.yestenln uzattığı zarfı uza.ndığı yerde yırttı. Kur. 

§un kalemiyle doldurulmuş dört bUyük sayfayı 8Ura.Ui göz 
gczdiri§lyle okudu. Bitirdiği zaman rengi deği§mi§tl. Hemen 
yerinden doğruldu. tmzaaı bulunınıyan bu mektub şimdiye ka· 
dar çözemediği muammayı aydınlatıyordu. 

Önce inanmamak istemişti. Fakat, hadiseleri yanyana geti. 
rerek mukayeseli bir 9ekilde mütalea edince iş değişiyor, inan. 
maya imkan bırakmıyordu. Cinayti işliyen Nazire ile temasa 
geçmesine niçin mfuıi olduklarını gimdi pek iyi anlıyordu. 

Ayağa kalktı. Odadan koridora geçti. Annesini görecek, 
aldığı mektubun ortaya. vurduğu hakikati bir de ondan ~tı· 
racaktı. Fakat buna o dakikada imkfuı bulamadı. Koridorda 
telişlı tela§lı ilerliycn Fatmayla karşılaştı. Fatma kendinini 
görünce: 

- Size geliyordum beyefendi, • dedi. Ferid sizi istiyor. 
- Beni mi istiyor? 
- Evet efendim, sizi istiyor ... 
Suad önden, Fatma arkadan odaya girdiler. Ferid, dokto. 

run söylediği gibi. kendisini kıekt\Tak saran hastalığa muka. 
ve?met edemiyeeek kadar bltmi~tl. Söyledikleri gUç anla~ılı· 
yor, ancak kısık bir fısıltı halinde konuşabiliyordu Gözlerini 
aralayıp da karşısmda babasının bulunduğunu görUnce, onu, 
hafif bir göz işaretiyle yanma çnğırdı: 

- Ba.ba! • dedi. Artık hakikati söylemem zamanı geldi. Bu. 
nu söylememek için ııöz vermigtlm. Fakat mademki ölüyorum. .. 

- Annenıı kurtarın baba! Polise haber vetin... Sonra onu 
}ine eve al baba! O bunları hep senin ve benim için yaptı ... Se. 
ni hfıla seviyor ... 

• • • • • • • • 
' • • ' • ' • 
UDDEİUMUMl muavini Ferldi dinlemi§t.i. Evden ayrıl. 
dığı smıda kanaati, güpheli nokta.larm nydınla.nmı§ bu· 

lunma.8md& toplanıyordu. Tabanca, Ferid'in sakladığı yerden 
çıkanlmıştı. Bog kW'§un kovanları, hala tabancanın topu için
de duruyor ve tabanca hfila barut kokusunu muhafaza ediyordu. 
Cinayet yerinde bir de saat bulunmuştu. Şimdiye kadar .Ni· 
met he.nıınm sanılan saatin Ferldln olduğu anlaşılmıştı. Mtidde.. 
iumumt Fatmayı dinUyerek saati Feride, Sabiha. hanımın gön. 
derdiğini tesbit ettikten eonra. ortada karanlık bir nokta kal. 
madığı neticesine vardı. 

Ferid, anasını kurtarmak için, kendisinden umulmıyan bir 
gayret göstererek hô.diseyi en ince teferrUatına. kadar anlat
mı_ştı. If adelcrile, Sabihanm ifadeleri arasındaki bilyük farklar 
da, Sablhanrn masum, Feridin mücrim olduğunu hiçbir tered
diJde meydan vermlyocek bir surette anlatıyordu. 

Bu vaziyet karşısında mliddeiumumt muavininin yapacağı 
iı;, Sabihayı tahliyeden, Feridi de tevkiften ibaret ola.bilirdi. 
Netekim hadise de böyle oldu. Sablhanm tahliyesini, Feridin 
tevkifi takip etti. Fakat onu tevkif ve hastaneye na.kil için ge. 
len memurlar ölüsüyle k8.r§tlaşblar. Yine bu sırada rUzgAr, 
İrfan Paşa k~kUnUn bUyUk bahçesini yer yer sUsliyen san 
güllerden solmuş bir yaprağı kuru toprağa dilıUrdU. Bahçe kapı. 
sının açık duran tek kanadından içeriye Sabihayla Suad girdi. 
İkisi de konuşa.nııyaca.k kadar heyecanlı, ikisi de mfitecssirdJ. 
lcr. Bu teessUr, çocuklarmı karbctmı, olmanm acısından geli
.vor, yıllar Ye yıllardan sonra birleşmenin içlerinde uyandırdıh 

S O N. sevincl bo~ordu. 



Kana susayan 

JfeCfenl nlWhtan amını ırmı '1e 1rraUçe M1ay<lan çıktı· 
'lar; Bitler' in hcdfye ettiği oton":ibile bindiler ..• 

6ni ~ /ofoğrGA 1ler Aneauut eo"9cle OOG1c bıaf
lannG Oıftl,M; la'14mlar ~. l!atol«k w ()rtodok.,. 

ıar wz~ yetti geıtn w ga~ 3aadd temmım etti-
'?tir ••• 

Tiran. (Huaual) - ~rnavutluk 
krallıtmm merkezi olan Tiran bir ma
.ı gibibiten bir aıtc blıyatmm eonunu 
kutluladı. 

Bir kaç gündenberi Adriyatik ldeni. 
zinin mavi dalgalmıiyte yıkanan Ar
navutluk diyan, kocuı cenkten dönen 
bir askerin tue kamı gibi ıU.lenmit
ir. ı 
Arnavutluğun her taraıfmdan kadın, 

erkek biltihı halk ddl1 bicili bayram

lık elbilelerini ıiyerek Tirana geldi -
Jer. Biltiln binalann pencerelerindeı U. 
zerlerinde iki batlı siyah kartal reami 
bulunan kmmzı bir bayrak ullaıııyor. 

... ::::: 
Tiranın ufuklarını kapayan uzak dağ. 
lar henm bembeyaz karlarla örtülü
diir. Fakat güneıin yakıcı ı§ıklariyle 

aydınlanan vadiler sımsıcaktır ve mcak 
tathi' üzerinde kocaman kertenkeleler 
uyuyor. Meyva aiaçlan bembeyaz çi
çeklerini yetil çayırlar üzerine çoktan 
döktüler. Havada ilkbahar, gençlik ko
kusu var. Tabiat halkla beraber bay
ram yapıyor. 

Beklr bir kral, kendisine bir zevce, 
ve memlekete bir kraliçe seçti. Bu kra· 
liçe ftkodra gölil kenarlarında açılan 
çiçekler kadar gUreJdir. Arnavutlar, 
genç krallannm aevJilisine "Beyaz 

Macar gfiltı,, ismini vtrdiler. Yeıni kra. 
liçenin fotoğraf ıı her Arnavut evinde 
ocak baf]anna asıldı. Yeni kraliçe 
memlekete gelir gelmez bUtUn g&nt11-

leri fethetti.. 
Her teY hazırlandı. Dilğiln tarihi tes

bit edildi. O gUnden itı"baren bütan du· 
daklrar'da tek bir tarih dolqtı. 27 Ni-
l&D ••• 

Kont Ciyano bUyilk ilniformatlyle 
Arnavutluk kralmm fahidi olmak ilzere 
İtalya ıemalanndan tayyare ile Tirana 
indL 

Sovuva hanedanından Dilk dCS ·Ber
gam İtalya kralım temsil etti. O tıpla 
beyaz bir koiuyu andıran bembeyu blr 
yatta retdl , 

Binlerce misafirler yerli evlerine 
yerl9§tirildi, her tarafta bayraklar llW. 
calamyor, alaylar hazırlanıyor. 

Her misafir, zafer alaylarına benzi • 
yen mer.imle tcal'fllaruyor. 

Tiran eon gilnlerde koekocaman bir 
panayır manzarası aldı. Şehirde yatacalı: 
yer bulamıyan k6ylt11er açıkta cecele
diler. 

Sokaktarda yer yer diikklncıklw Jnı. 
rulduı bu dükklnlarda bayraktar, ma
dalyalar, tekerler satılıyor; her eoblıc 

batında seyyar bir köfteci, mancalmm 
üzerinde tiJ kebabı pitiriyor, tehir 
battan bap et kokuıu içerisinde ••• 

Nihayet ldUfiln gilnU geldi. Kral ve 
nipnlııı ıni11t OTdunun geçit 1'elmlni 
eeysettiler. Bu orduda kral hanedanın· 
dan prensesler tarafından kumanda e. 
dilen kadın taıburlan da vardı. 

Masmavi bir gök .. Tatlı bir ubah 
gUneıi. gece bir dakika bile uyuyaım
yan tehri aydmlatıyor. Biitiln gece halt 
dansettı. gWdO, eğleridi. Sabahleyin ba 
halk~ akm earaya 4ofru kofuyor. 

Kral bUtiln mahkOmJan affeden blr 
ferman imzaladı. Siyut suçlular bile bu 
affa clabtıdir. O ci1n memlekette 152 
çiftin dilğilnii yapddı. Buniardan elli 

'(Devamı t.J imciWe) 

eller 
• 

Son tenelerde, Git Gde ve feci clna.

1 

fu rivayet olunuyor. Polis bu hususta 
yetler lfllyerek ilimleri canavarlar ara- kat'! bir ipucu elde edememiıti. Fakat, 
una siren katillerden çok bahsedildi. cinayetlerin lılendiği yerlerin civann-
Duaeldorf caial '9C Paria canaftl'l da, siyah çantalı bir adam ıörenlcr ol-
Vaydman lfledikled clnayetlerin fecaati muttur. • 
unutulmıyan menfur huıanlardır. 8l5y!e bir li)Wı çantah adam gördü-

Fakat, 'bundan elli sene evvel bOtün 
İngiltereyi hakikaten korkudan titre· 
ten oani onlann hepeinden canavardı. 
"Yırttcı Cek,, ilıni verilen bU Dtil, ae
Jds daaJWt ftlemiftlr. Bunlann hepe 
p,.t fecl n esrareqis dna)'Ct)erdir. 
&radarı ıda blJa znesbuJ bJmıttır. 

·~atıcı Cek,. in 8ld0rdllklerinlıı hep
ıi kadındır, Cinayetlerinin hepmm ıe. 
ce itlemittir. Bu mebepten, o cilnlerde 
akJamlan branbk butıban 90D1"a fn,. 
gilterede hiç bir kadın dıpn çıkamaz 
olmuıtur. 

Bu eararen,;z pce cinayetleri tngi
terenln yalııu bir mmtakaamda değil, 
ayn ayn ve bin'blrinden en u.zaC te
hirlerde oldup için, dehtet bUtUn to
ciJtereyl ayni derece aarmıı. Her ta. 
rafta kadınlar keıldilerini tehlikede 
carmefe baf]amıf]ardı • 

Dünya cinayet tarihinde en mllthit 
cani olarak aayılmaaı Jlmncelen yım. 
er Celı: Hldz cinayeti iki sene zarfında: 
ftlemiftir • 

tık ance, cinayetlerin faili meçhul 
bldıit halde, ayni pıu. tarafından it
Jenmlt oldufu anlaphnqtır. Bunu c8e
teren, 8tdOrWenlerin hep kadın oım.ıa
n n hep ayni tekilde, ince ft keskin 
bir bıçakla atdDrillmetertdfr. 

KATIL DOKTOR MU? 

Cinayetlerin ilk tahkikatında adU bp 
clalreainin kanaati ıu tekilde idi: 

Bu kadınlan BldOren, adi bir katil 
delildJr. Katli, bir fn8MUn nereainden 
bıçak yeyince ateceifni biliyor. 8JÇak 
yaralan hep ayni yerlerdendir. 

Bu sebepten. clnayetlerin yan dıU 
bir adam tarafından itlenmit olduju 
dUtUnt11ebiUr. Alı:ıl eakatlılma utraıms 
olılG bir doktor, bCSyle evarengb dna. 
yetlerl ftlemlye mllaaittir. 

Buıiclan IOllra, katiBn kim oJabilecefi 
hakt.mda tahminler ve fllpheler 1-tla
mqtır. Tıp füiliteaindeJd veya hasta· 
neleıdeJd talebe ve aiatanlardlln bir 
çolu ıilpbe altına dilfmUfdlr. Fakat 
hiç birini tamamiyle itham edecek se
bep bulummamq, Qlebe aramdan 
veya mUnnver zümreden birinin ~ 
le d~ itleyecelinf nnnet:mek bile 
hata olacap teslim oluıunuftU. 

O halde btll kimdi?. 
- Siyah çan~ bir adam! • 

KADINLA8 DOŞOP BAYILIYORI 

Katilin 11,.aı çantalı IJir adam oldu. 

ilinU ilk söyliyeıı phit, "Yutıcı 

Cek,, in ilk cinayeti baklanda dinle. 
nenlerden biridir. Adam o gece, cina
yetin if]endi~ eokaim ağzr:lda. elin· 
de llyah bir santa ile. dektri~ !Jığmm 
altından bir a~cmm ceçtilini görmDf
tilr • 

Bu ifade belki ldoğru değild4.r. Çtlnkil 
ıece yana, elektrik direğinin altından 
bıle ıeçae, bir ıumm kolun iaki çan
tanın siyah veya bhverengi olduğunu 
farketmek, bele fikri mahsuı.la ve dik. 
katle balnlmadıkça kabil değildir, 

Fakat, ikinci ve üçilncil cinayetler 
baklanda dinlenenler de, cinayetlerin 
iflendifi saatlerde ve mevkilerde •iyah 
çantalı bir a&m gördüklerini .öylemit
lerdir. 

Bununla beraber, bwılann, birind 
phidin teıiri altmda bldıjı düfilnt11e
bilir. 

Cinayetleri siyah çantalı bir adamın 
iflediti rivayeti halk arasında o bdaı; 
kuvvetle deveran etmiye bqlamıttır 

ki, "siyah çanta,, Wı menfur bir keli
me halini ahmftır ve erkekler bCSyle bir 
çanta tqunektan. 5e1rinmiye bllflamıt
Iarda. 

Bu ihtiyatı ıa.termiyenler de ceza. 
Janm 5ekmemit delillerdir: 

Polil, rivayetlere de bir kıymet ve
rilmeainl doiru bularak elinlde tliyalı 

çanta olan on, on iki kifiyi tevkif etmit
tir. Fakat, bunlann biç biri tilpheli bile 
ıtiısülmemit ve aerbeat bıralalmıttır. 

Ondea .oma ba ac1amlann da siyah 
çantalanru ellerine almaz olduldan 
muhakkaktır. ÇUnkil kadınlar arasında 
siyah çantalı adamlara kartı korku ve 
nefret o kadar fulalapnııtı ki, eobk
larda bqıdan, elinde siyah çantalı, 

birisinin geldifini ıörUnce dllfilp baıyı. 
lan kadınlar çok a;örlllmUftOr. Bunlar· 
dan biri ide derhal almUftilr. 

iLK KURBAN ... 

Yırtıcı Cek'iİı ilk kuıt>am, otuı Y&f· 
Jarmda bir kadında. Bir gece, aak 
ortamda aın olıaırak bulunuyor. Kadın 
yukarda anlattıfmm gibi, ince ve kes
kin bir bıçakla, tam otuz bq yerinden 
yaralallmlfUr. 

IOphelb ki bu bıçak yaralarmm ço. 
pu öldllkten eonra almqtı:r. Bu 6' 
katDfn. kadını atdtlrdtıkten soma vllcu· 
duna defaluu bıçak apladıfmr, bun· 
!elan zevk aldıimJ 1&1termektedir. 

l(.Detıarnt ~ ~, 



Loduradaki bankacılar 
heyetimiz dönüyor 

Maden işlerimiz için, madenle ödenmek 
Uzere, beş milyon loglllz llrahk 

kredi temin edildi 
Londradoo veri~n haberlorc göre, , limanın da Menin olması muhteıml 

İngiliz mal.1 ve iktıaadt mahaf'ıli ile u. cöriililyor. 
zun müddettenbcri müzakerelerde bu- İngiltere ile ıvanlan ifbirliği esas.la.. 
lunan bankacılar heyetimiz çok iyi an- nıidan biri de madenciliğimizin inki{a. 
la§malar temin ctmiflerdir. fmda tatbik edilecektir. Mladen i§leri • 

İngiltere ile aramızda kurulacak ye- miz için be§ milyon İngiliz liralık bir 
ni it 'birliği cümlesinden olarak, mcm. kredi hazırlandığından bahscdilmektc-
Jeketimizde iki liman yapılacaktır. di r. 

İngiliz kredi ve teknik ihtisasıridan Kredilerin ödenmea.inde de maden 
fatifade edilerek yapılacak olan bu li- ihracatımız büyük bir rol oynayacak • 
manlardan biri Çatalağzıdır. 

Çatalağzı limanmm yapılması ile, 
kömür istı'hsalitmm:da büyük bir inkişaf 

görülece'lrtir. Çünkü, limansızlık yü
zUnden, kömürün yalnız Zonguldak li
manından temini bir çok müşküllta se. 
bebiyet veriyor. Vapurlar bu bir tek 
lit112ada aıra bekliyorlar, nakliyat iste
nildii1 fÜilde çabuk 'ft çok yapılaıru-

70f·· 
Memleketimizde kurulacak diğer asri 

tır. Bu suretle, toprağımızı işletmiyc 

yardım edecek krediyi gene ayni vasıta 
ile ödemi§ obcağtz. 

iş Bankası Genel direktörü Muam • 
mer Eri,, Etibank genel direktörü tlha
hi Pamir ve Maliye Vekilcti para i,Ieri 

genel direktörü Halit Nazmi ve diğer 
zevattan müteşekkil olan heyetimizin 
yalanda tngiltereden aynhaJan bek. 
lenmektedir. 

Harbiye Beşiktaşa yenildi 
_... Baştarafı 9 uncuda 

nti araamda hakem bunu gol saydı 

:N Harbiyelilerin haklı itirazları ile 
brplqb. 

Nihayet oyuna tekrar devam edil • 
d1 w hakemi dahi kararlarında J8§Ir. 

tan çok uabi bir hava içinde Harbi
yeliler Be§iktaş kalesini mütemadi -
yen sıkıştırdılar. 
Beşiktaşıo son golil 
Bozuk oyunlarına rağmen, hakemin 

gayrişuuri ya.rdımma dahi mazhar o
lan Beşiktaşlılar, oyunun sonlarında 
yaptıkları bir tek akmda Nazımın a. 
yağıyla üçüncU gollerini de kazandı -
la.r ve oyun böylece, yalnız beraberli. 
ği değil, fakat 

0

galibiyeti bile hak e. 
den Harbiyelilerin 3.2 ma.ğHibiyetleri
Ie bitti. 
Nasıl oynadılar? 

idaresi hakkında şik~yette bulundu • 
lar. 

Ankara eampiyonunun ka!ile reisi 
Bay Halid: 
"- Ouuıarteai günkü müaabc:ıkada 

yenildiğimiz zaman itiraa etmedik, 
çünkü takımtmı.ı fl*'IJG//ak olamadı 
t'6 Güne~ da haklı btr gaJibiytJt lcıılaın
clı. Bu nıaçm hakemi uf aktef ek 1..'1t8Ur
lan11a rağmen ikinci m~mız. 
daki hcıkt:m k"Odar fena değildi. 

Brıgünkil (dünkü )korfı~ o
kın Maisel.eri siz de tabii tckip etti. 
niz; '1ıa1wm oyunun sertlefmuine ma
ni olamadığı gibi, /ut'bol maçmm bir 
scrb~t güre§ haUni aıma.,.m da yor. 
dım etti. Sa1ıa orta.aında en eiyade 
görülen f"Y '/oafako'l 1mpmalar, teknw
ltJr w yumrukıo gol ~ 

GaZib poalayontfatJbm bmlbere va· 
ziycle girmtm.~ ve ?m Jıal..':81Z bera. 

RABER - ~ pae-

Bulgaristan ve 
Balkan antantı 

devletleri 
Taymis, Başvekilimizln 

seyahatine dair 
bir yazı neorettl 

"Taymfs" gazetesinin Belgra.d mu. 
habiri, baavekil ve hariciye vekilimi. 
.zin Yugoslavya ve Bulgaristan sey& • 
hatinden bahsederek §()yle diyor: 

0 Belgradda Balkanlarda, Balkan 
Antantı esası tizerine dayanarak, sul. 
hU temin meselesi görüşillmUftilr. Yu. 
goslavya, Bulgarjstan ile diğer Bal
kan antantı devletleri arasında hakiki 
ve ameli bir yakmla§lD& temini arzu. 
sundadır. Bu, Bulgaristanm Balkan 
Antantına girmesi demek değildir; fa. 
kat Balkan milletlerinin müşterek bU
tilnlUğilnU Balkanların ideali haline 
getirmek için çalJ§ılaca.ktxr. 

Çekoslovakya
da propağanda 

Prag, 16 .(A.A.)
4 

- Cumartesi ve pa. 
zar gunu memleketin muhtelif noktala
rında Çekoslovakyanm ittifaldan ve bil
lıas5a Fransa ile olan ittifakı aleyhinde 
bir takım risaleler dağıtılım§Ur. 

Plzende bu gibi risaleleri dağrta.n iki 
kişi kaçmağa muvaffak olmuştur. Treyt
novda Hofman adında birinin evinde 
yapılan araştırma netic.esinde zabıta 

tarafından 2000 risale müsadere edilmit
tir. Pragda ve Bohemya ile Moravya
nm birçok )erlerinde paketlerle risaleler 
bulunmuştur. 

Yan resmi Çeteka ajansı, bu risa!elerin 
fena bir Çek lisanile yazılnu§ olmasınm 
bunların menşei hakkında §iipbeye ma 
hal bırakmamakta olduğunu ve tabı ha
taJannm da bunların ecnebi bir memle
kette hasılım§ olduklamu göst.ennekte
buluiıdulunu beyan etmektedir. 
Haynlayn Çekoılovakyada 
Prag, 16 (A.A.) -Südetli Almanların 

§efi Haynlayn, dün akımı Berlinden 
At'• plmiftir. Kendisi Berlinden dQn 

~eden aonra hareket mni§tl. Bugilnler-
de Praga gelmesi muhtemeldir. 

18 MA'!IS - 1938 

lngiliz kabinesinde 
tadilAt yapılıyor 

Fakat Lort Halifaks şimdilik 
Hariciye Nezaretinde kalacak 
Londra, 16 (A.A.) - lyi maIQmat aı. . . 

makta olan mahafıl, dün akpm Şekera. 
den avdet etmiı olan Çeıriberlaynin son 
günlerde hava teslihatı hakkında cereyan 
eden mOzakereler yOzQnden tahaddQa 
etmi§ olan siyasi bubrani halletmek, için 
kabinesinde eylQl aynıda icrası mukarrer 
olan tadilAtı §imdiden yapmap karar 
vermi3 olduğunu beyan etmektedirler. 

Kabinede, yapılacak olan tadilat ol
dukça geniı olacak ve salı gQnQ kabine
nin aktedeceli haftalık içtimadan ve 
perJtmbe gOnQ Avam kamarasmda ya. 
pılacak mUzakerelerden evvel bu babta 
tebligat yapılacaktır. 

Sventonu kabinesinde muhafaza etmek 
arıusunda bulunan Çemberlaynin mu
maileyhe başvekfilet Lortluğu makamını 
tevcih edeceği söyıenmektedir. 

Lord Halifaksm da kabineden aynla
calma ve yerine Makdonaldin getirile

ceğine dair musirrane şayia deveran et
mektedir. Fakat bu haber mevsimsiz ad

dedilmektedir. Çünkü ba~~ilin Lord 
Halifaksr daha uzun müddet ve hiç ol

mazsa beynelmilel vaziyetin ta\cızmhuna 
ve bilhassa Sadet Almanlar meselesinin 
balline kadar muhafaza etmek istiyece i 
~lenmektedir. 

General Mariç 
yarın geliyor 
_.. Btqlmafı t lııcltfe 

ÇaTJ&mba ctıntı IUt 10,30 da husu. 
at tren Ankara garma p.cektir. Mfaa
firl istasyonda ıene1 kura9y bltpm 
Marepl Fevzi Çllnnllr, Mlill Mildafaa 
Vekili ceneral K.lnm öa]ıp, ceneral A· 

an GüındUı:, ıgenera1 Numl, taeral 
Halda Murat, general Mudlfa, ~qe, 

hava albayı Zeki Dotan, Ankara ndıa:.. 
fa komutanı albay AH Demir, Yupt .. 

lrf aef.ml erkim tat afandaıu brpla
nacakbr. 

tstanayonda a•ert kıt'a setam dura
cak, mllzika Yupln n Tilrk millt 
ınarılanm çalac:aktır. 

Misafir brplmyı mUtealdp An. 
karapalaa oteline gidecek, 90!\r& Riya
eeticumbur köfküne &iderek defteri 
mahsusu. tma ed«ıce1ıctlr. 

durrabman Nuif lcarplaymıcak, piyade 
milfrczesi reami sel!mı ifa edecektir. 

MiaaFır, Orduevine giliec:ek, vali ile 
ıenerale iadei nyarettc bulunacak, ha

.. kuvvetlerini ve havacılık: mektebini 
ıuecek, Orduevindc«i yemeği mUte-

akip tren 988t 15 de Izımi~ mütevecci
hen hareket edecektir. 

lzmlrde 
23 Mayıs gilnil saat 9 da tren bmir 

Basmahane :istasyonuna girecek, Vali 

Fazh Güleç, mUıtahkcm mevki komuta. 

nı general Rasim, general Nuri, Deniz 
ve Hwa komutanlan, İzmir belediye 

reisi Behçet Uz tarafmdan kar§ılanacak
tır. Bir kıta aaker selim duracaktır. 

Harbiye takınır, bir gün evvelkiyle 
Jiıyas edilmiyecek kadar iyi bir oyun 
çıkardı. Gerek müdafaa, gerekse mu
haclmlerin gayretli hareketleri çok f • 
yt idi. 

berlikt811 ainirlentm taktmtmUm da ------------
Sa!at 11,30 damar~ Fevzi Çakma

fı 'ft ıreneral Kimn Oı:alpr, Bqve1dl 
n Haridye Vekiline brt br:nıbcaktJr. 

10,30 da general .Mariç, vali ve ku
mandana illıdei ziyaret edecek, öğle ye
metlnl hmud eurette ylyecor, d 
gezecektir. 

Saat 20,30 da vali tarafmk!an bir ak. 
pm ziyafeti verilecek, 24 Mayıs günil 

IK:aleci talnmm en zayıf oyuncusu, 
mfidafiler vasattan yukarr, muavin 
ha.ttx ise muvaffakıyetli bir oyun çı • 
kardI. Bflbassa :Muhterem ve Haşim 
geri hatlarda naz.an dikkati celbedi -
yorla.rdı. 

Akıncılardan iki açıklar Mücahid ve 
izzet sürat ve sıkı vuruşlariyle, Ha • 
l>Ib de ant §{itleri ve muazzam bf a. 
lariyle temayüz ettiler, 

Bef iktq takmu: kaleci Mehmet A
liye fazla iş düşmedi, müdafiler biraz 
aert fakat canlı ~ılar. 

lıfuavin hattı kabil olduğu kadar fe
na teekil ediluıflti. Sağ ayağıyla oy· 
myaımyan Faruğun sağ muavine ko.. 
nulmuı hata idi. Neteldm Harbiyeli
ler bu koridordan bir hayli istifade 
ettiler. Ortada Halckr hücum hattın . 
aaJd varlığım gösteremedi. Beşiktqm 
miltekait akmcılarmda.n Hayati ve 
Nazmı hiç de iyi oynamadılar, pl§kin 
latbolcU NAzmı, yakaladığr ild tırsa.. 
b da gU7.el kullandı. 

Şeref ve lıfumffer neticesiz didin -an;, 110l açıkta Fua.t ise toptan ziya
de adam kovalıyordu. 

Hakeme ~ce: ilk devreyi iyi i· 
Cfare eden doktor Halid Galib, ikinci 
bumda bilhaua elle atılan o mqhur 
golden 80Dl'a - eeyircilerln de mllda
haleleriyle - adeU l8§D"mJI bfr h&lde 
idi. Bu andan IOnraki kararlan isa
bet.sizdi. MaamafJh IUDU da kaydede
lim kf, bazr klilp taraftarla.rnun maç. 
tan sonra yaptıkları taşkmlık ve ha
bme taamızu çok çirkin oldu. 

Maç hakkında 
Harbiyeliler 

ne diyorlar ? 
Dihıkil milli kU.me maçında Betik· 

..... U ,.Ue Harbiye ldman yur
dunun idarecileri dün gece matbaamı
za gelerek müsabakanın .haksız net!. 
cesl Ur.erine tesir. eden ha.kemin fena 

mağlicb oZm.aswaa ~ aebep oı"*§
tur. BeralHJrUk go'Ulnilıt e"/16 atildığt 

hakemle "°" 1uskemlerintln bafm 
bütün Btailyom halka üzra/tftdtın pek 
güul (Jörlllda. 

Oyundan sonra da müda/Uerimi:s • 
den Eyüb elle gol ntan NôZttmll. 1ıa1ciki 
vaziyeti anlatmanm riOG tJtt~ asman 

Beşilctaf mer~ muAaciminin cevabı 
fU oZmuıtvr: 14Euet, goUJ eliml.e at -
tım, fakat 1aakıem g6rmedi, 11e yapa_ 
Zım kardefim, /ıraattmı ıi8ti/ade etme7' 
14.nmdır.,, 

l§te, bu i/afk de 1uJkM.ı f'lftJğW) ft

audtğim.f2'1 en d'Jğru oü:ırak g&tercn 
'"'-'aldir. 

GolatMarayın da !::mirde hakemler 
yüzünden 1n4!JtÜb edildiğini duyduk. 
Depld.mtan maçlanndalci hakemler i. 
~i halletmek Zôamdtr, bfa Jıakkamc
~ f 6Mrasyon taezdinde aomına k4dar' 
an'!ftJC(Jğız,, demiftir. 

Süleymaniye - Topkapı 
.... Ba,ta.ra!J ı uncuda 

kikadaldnde Nedret ur.aktan çektiği 
sıla bir liltle ilçilncll golü de attı. 30 
uncu dakikadan llODra SUleym.aıı.iyell

ler yavaşladılar. Bu daJdkadan IOnr& 

Topkapı daha çok dil7«0n alanlar yap
maya baf]adı Bu arada YunWRJD bir 
Haydarm da iki muhakkak gol olacak 

ıutıeri Muvaffak tarafmdan muv&f • 
fa.Jayetle çelindi. Nihayet 42 inci da. 
kikada BOidan çekilen bir frikiki lıfu
vallak bloke edemedi, K!mll yetı§e1"8k 
boş kaleye topu gönderdi. Topk&pı 
hücumları devam ederken ilk devre 
3-2 Stlleymaııiye lehlııe bitti. 

ikinci devre 
Ril7.gin arkalarına alan Topkapılı. 

1u bu kumıd& daha 1latiln oynuyor
lar, 18 inci dakikada Said uzaktan gtl· 
ıııe1 bir plbe ile ilçUnctl 'V9 beraberlik 
golilnil attr. 

Galibiyeti kaçıran SWeymaniyeliler 
tekrar çalllDl&ya bqladılana da rtlz.. 
garın da yardmılyle oymyan Topka -
pılılardan UatUııl8fU aJ•m•dılar. Oyun 

gittikçe sertle.§el'ek, fakat netice de-ı 
fişmeden devam etti. Doksan dakika 
t.amam oldufu zaman iki taraf dan. 
çer golle berabere kalmşl~ Bu va.-

POLiSTE 
IHalye olomoblll 

kaza yap,t 
Dün Ta.bimden geçmekte olan Be. 

yoğlu itfaiyesine ait ve Ki.milin ida
resindeki otomobil, birdenbire önüne 
çıkan 2277 numaralı taksi arabasına 

çarpmamak için, yana geçmek istemiş 
ve bu sırada Koço kızı Eftimyaya 
çarparak başmm muhtelif yerlerinden 
yaralanmasma sebebiyet vermiştir. 

Yaralı kadın Beyoğlu hastanesine 
ya.tınlnuştır. 

Sarhotlar 
Fatihte oturan Nuri Orak:, Galata 

Necati bey caddesindeki Fatma DemL 
rin birahanesinde içtikten sonra cam. 
lan kırmaya başladığmdan ya.kalan -
DlI§tır. 

Dün gece, Ereııköy eski istasyon 
caddesinde, sarhoş bir halde dolap.n 
Nahid Keser, önüne çıkan Halilin a_ 

rabasma wrla binmek istemi§ ve Us. 
telik de bıçak çektiği için yakalana
rak mahkemeye verilınJştir. 

Matbaa lşçllerlnln 
dflnkD toplantısı 

Tllrk KUrettipler Cemiyethıfıı 938 yı.. 
lı kongresini dllnkü Pazar gtlntl saat 
14: de Eminantı Halkevt salonunda ka
labalık bir matbaa llÇileri huzurunda 
yapıldL Bu tolantıda, yalnız mtlrettfP-

lere mllnhasır olan Cemiyet, bu kere 
maktnecf, mOcellit arkadqlarmı da a-

ralarına alarak yeni bir nizamname ile 
Comiyctin adını "Matbaa itçilerl birli
ği.. ne çevirerek ap.ğrdakt zevatı yeni 
Birlik idare heyetine seçmf§lerdlr: 

A. Münir Dizer, Etem Onan, Selim 
Tanyeli, Boğos, A. Mehmet, Ali. Sırn 

Demirkan, eref, Nihat Mehmet Dizman, 

Saim Paker ((t.llirettip), Aziz, Vednt, 
(Makinist), Halit, Hikmet (Mllcellit). 

. 

öfte yemeği husus! olarak yenilecek, 
aat 15 ite rmake fabribımu, fitek im
llthanelini, lbanııjr, çiftliği ıiyaret ede. 
cektir. 

Madam Mariç ayni gün marcp1 Fev
zi Çakmağın refikası ile Khmı Önlpm 
zevcesini ziyaret edecek, bu ziyaretler 
iade olunac.akbr. 

Saet 20,30 da Milli Müdafaa Vekı1i 

Ankarapala.ata bir akşam ziyafeti ve
recek ve bunu bir ıuvare takip edece-k
tir , 

19 Mayıs pcrJembe günü general 
Mariç. muallim mektebini, tsmetpep 

Enstitüsünü, Ziraat Enstitüaünil ziya -

ret edecek. 13,30 da Hariciyıe • Vekili 
bir ziyafet vere«ktir. 

Öğleden soma muhafıs alaym.ı, jan

danna, polis mekteplerini, Harbiye O
kulunu ziyaret edecektir. 

Maldam Matiç, Çocuk E.irıcme Ku

rumunu, Kızılayı ziyaret edecektir. 

mak Anadolu Xllibilndıe bir aktam siya· 
mak Anadlu KlübUnde bir akpm ziya
f eti ıverecektir. 

Kınkkale ve KaySf'rlde 
20 Mayra ıUnU 9,30 da miaafir huau

si trenle Km:kkaleye hareket eldecektir. 

Orada öf!e yemeli yenilecek, aoma 

fabrikalar ziyuet edilecek, a.c: 19 da 
husuıt trm KayHriye hareket edecelc
tlr. 

Tren Kayweriye 21 Mayıs Mat do. 
kuzda varacak, ıeneral Mariç ista.,on 
da Vali Adil Bayman, ıeneral MUmtu 

Aktay tarafından Jcarıılanacak, ukert 
kıta ıellm lduracaktır. 

Bilihare misafir tayyare imlltbane
lerini rezecek, vali ile .,medlle iadei 
ziyarette bulunacaktır. 

Sonra Kayseri dokuma fll>rilraam.ı 

geıecelc, tren Kayscriden 12,30 da 1r.aJ. 
kacak, 21,30 da Ankaraya ıelecelrtir. 

ziyette müsabakanın temdidi ve niha· Saat 22 de tren E.kiıehire hareket e· 
vet başka bir gUn tekrar edilmesini i. cektir. 
cab etmekteyse de, Topkapllılar ll • Eskişehirde 
sanssız oyuncu oynatımı olduklarm - 22 Mayıs saat 9,30 da tren EakifMre 
dan hükmen mağlUb addedilmişlerdir. f muvasalat edecek, burada kendilerini 

EN. ER,. Vaı1i Kadri Uçak, meTJd k.ıcılmıtanı Ab-

miaa.firler Gui hmirdc dafi tayyaırc 

bataryalamırn aıtI§larmda bulunacak .. 
tır. 

Sut 13 de mcv!d komutanı tarafın

dan, 20,30 da belediye tartııfından, bir 
siyafet verilecektir. 

Saat 23 de misafir Bandırmaya hare. 
relcet edecektir. 

Bandırmada 
25 Mayıs günü tren Bandmnaya ge

lecek, mernimle lıfaqılanacalc, burıak1a 

piyade kıtalannın talimlerini görecek, 
saat 10 da bir torpido ile Mudanyaya 

hareket edecek, Mudanyaya çıktıktan 
sonra otomobille Bursaya gidecektir~ 

Bursa, Gemlik ve Yalovada 
Buneda general Mariç, Vali, Mev

ki komutanı, Belediye Reisi tarafından 

Jcartılanacak, hususi yemeği mliteakip 

iadd ziyarette bulunacak, eski eserleri 
cörecek, tehri gezecektir. 

Saat 20,30 da Vali Şefik Soyer, bir 
ziyafet verecek 2~ Mayıs ıünü genemi 
Mariç kaphcalan cezecek, saat ı 3 de 

mevki komutanı bir nyafet verecek, 
15,30 da Gemliie barcı'ket edileaektir. 

Gemlikte aun'i ipek fabrikasını ziya

retten sonra Yalovaya kıönülecek, Ya. 
lovada hususi yemek yendikten sonra 

.anra 27 Mayıs cilnil misafir kaplıcalan 
cezecek, saat ıs de torpid~ ile tstanbu
la celecektir • 

lılaobulda 
Torpido, Denizyollan nhtımma,. 

km bir yere demirliyecek, yükaelı: mı.. 
rır merasimle karplanarak Peraı-taa 
oteline inecektir. 

28 Mayıs 9,30 da general Mariç do
nanma lrumandanıru, ıa.kert akademiyi 
ziyaret edeoellı:, saat 15 de Heybeliada • 
daki ldeniz lisesine cidecek, orada bir 
çay ziyafeti verilecetkir. 

29 Mayıs ıUnil misafir Kasımpap.~ 
ki teqihlan ve tchri gezecek, askeri 
lnımmıdanhlc tarafından bir öğle ziya
feti •erilecek, öğleden sonra müzeleri 
gezecek olan misafirlmiz csaat 23 de 
memleketine dönmek Uzerc hususi trene 
binecektir, 
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- Nasıl, beni batırlayamadmıı mı? 
Ari~ Manuel Ariyee. heykeltraf.. 

- itizar etmeyinis. Niçin taummaz 
olduğumu biliyorum. Aynaya d<>iru 
elildilim vakit camın arkvzndaki ha
y81imi ben bile mr, tamyonım. Beni °' yqmda tahmin ediyorsunuz? -- Altmıg yqmda oldulumu dfili\ndil
lflnOJ halde nesaket ~. elli di
yorsunuz. Halbuki bir ay an ota • 
kiz ya§ml8 iim::e11m. Fakat afıderinis. 
deki merhamet pılesi, vOcndnınvn bu 
düşkünlüğü, dimalmım inhitatı yanmda 
hiç kalır .. Hamamı. biJıiml, ilRti Def. 
simi kaybettim. Artık ne fndem. m hır· 
smı, ne a§lam. ne nefretim var. Hatt& 
yqamayı bile UtemlJarum. MelOD ipti
lamdan baPa ber .,. llkaydlm. 

yada ıeçirdfk.. Evvelndiktm IOJU'8, OJe. 
rinde Olpmn yumıu tamdılım bir iki 
mektup abmJ, fakat onlan okumadan 
at919 •tmıetmı. Ondan sonra Olgadan 
bahaedildilinl hiç ifitmedim. 

Simdi onu aamaıam vakit niçin tit
recllliml "ve niçin kaçmak istedilimi ~ 
ladıım. Fakat aeç kalım§tmı. Olganm 
gazleri Oıerime dikil mi ştl. Beni kimbilir 
ne alır sözlerle karşılıyacaktı. Fakat kö
tfl hiçbir 9&J ~ylemedi. Yalnız kara kaş
tan bir istifham lpreti çizdi: 

- Nasıl Manuel sen mi? ne iyi tesa
dflf ... 

Cevap verdim: 
- Zavallı Olga sana karp çok fena 

harebt ettim. Kfmbi1lr kalbinde benim 
ipn ne fena hbter var ... 

- Kalbimde hiçbir katfllOk yok .• Se
nin yerini b91b]ın doldurdular .. Onlar
Clmı blrlle bir hafta,a. kadar Amerikaya 

- Morfin mi "1aa1UD111? Eftt... Bu lfdfyorum. 
kudretli Mldm,ln dil gDkmOf ..ıriJ1m.. tnsanm ııe zrt hislr,ıl vardır. Bu 11-
Bazan devamlll bir '81111N mum her· bydiye memnun olacak yerde canım st· 
nimi yakıyor, o vakit oyma kalemi eUıne bldı. Olgayı tebrik için, onu yakın bir 

~ •'"·-~··w.-.·.· .. emelll~:ı•=IPl•Dlt"l~-li . .::::.: C:: 
nım. Her , ......... diba ... bir .. ... tekrar "5rd8au. 
dm, yüzünde feytanl bir ifade olaıı Gene Olpnm evine gittim; o Amerika
unutulmu bir çehre, mame tebessilm e- ya &itmedi. Benimle yapmağa başladı. 
den gözler muhayyilemde canlanıyor. Bu kadında aşkın tılsımı var azizim. 
Fakat düşürımeie devam edemiyorum. Derhal elini üzerime koydu ve ben o. 
Artık calı~ya tahamtnülilm yok. •• Ar· nun bir esiri oldum. Karım, mevkiim, 
tık bir şey yapamıyorum.. Gençlik ar- ~efim Olganm tebessümleri önünde çok 
kadaşlanm benden bahsederken "Ari- ehemmiyetsiz görünüyordu ... 
yes mi o çok müstait bir çocuktu. lSnilıa- tık tesadüfümden bir ay sonra (bugün 
de iyi bir istikbal vardı.,, diyorlar; isti- gibi hatırlıyorum) . Olga çantasından kil· 
dadımdan, istikbalimden ıeçmiı bir eeYf çük bir ınıııga çıkardı. Onu bir ampul· 
anlatır gibi bah~yorlar. Haklan var. den çektiği ıu ile doldutau ve kendine 
Tabiat bana bir çok şeyler vermişti. Ben bir IJl'lllga yaptı. 
onlan budalaca isaf ettim. Sıhhatimi, - Nasıl dedill\, sen morfin mi kulla-
dimaium harap ettim. Ve banlar niçin myorauıı? 
oldu, biliyor DlUIUDUI? Bir ikindi Qzeri Ceup verdi: 

evime ltderken Sen • Jermeıı bulva- - Seni unutmak lbımdı ... 
nndan ıeçecıek yerde Soamra IOkalmdan Ona morfinin fenalıklarından bahset-
dolaemamdan. tim. Onu kandırmaya çalıştım. Fakat o 

kendisine morfinin verdiği zevki o kadar 
kuvvette anlatıyordu ki bir gün ben de 
bir morfın şmngası yapmak arzusu ö
nt1nde sürüklendim. 

HABER - Aq.. pneta• 

intikam 
Jak Koostan 

BilirsinJz ki tn9an bir defa bu ıehire 
bqlaymca artık bırakamaz. Olp bu ih
tirasııMan memnundu, bana biaat ıı
rmplarmu yapıyor, fazla kesif mahlQI 
ihtiva ettilini llSyliyerek hususi ampul
ler kullanıyordu. Morffnfıı miktarını 
günden güne arttırdım. Dostlanmı ih
mal ettim, f~erimle alAkadar olmadnn, 
kanım terkettim. En nihayet mahkeme· 
lere düştük ve ayrıldık .. 

Bu sırada zehir bütün §iddetile tesirini 
yapıyordu: Zayıflıyor, hayallerin esiri o
luyor, çtldmyordum. Bazan korkar, 01-
gaya şiklyet ederdim. O §&§kın tavırlar
la: ''Herhalde bu hallerinin bqka bir 
sebebi olmalı, derdi, bana bak .• Senden 
daha evvel morfine ba,Iadığım halde ba
na hiçbir şey yapmıyor.,, ve hakikaten 
o defipniyordu. YOJO, vOcudu eskisinin 
ayıµ, hattl eskisinden daha giiseldi. 

Bir gQn Olgaya haber vermeden bir 
doktora gittim. Ve doktorun tüylerimi 
ürperten teşhisi karşısmda kendimi te
davi ettirmele karar verdim. Bir hasta· 
neye girdim. Bir ay kendime dikkat et
tim. HeraBıı aldıiını forminin milrtannı 
,.... ,.......,.., ... tsıtiJMm kur-
tulMllm' için le9iniyoıdam. Bir dn 
Olga bir ziyareti esnasında hastabakıa
lann dikkatsiztil{nden istifade ederek 
elime birkaç ampul stkıştırdr. O vakit 
yeniden çıldırdım. Hastaneyi bıraktun 
ve artık tamamen mahvolduğumu anla
dnn. Ve sukuttan sukuta uçurumdan u
çuruma yuvarlana yuvarlana bugün gör
dillünüı hale geldim. 

- Bu size anlattıiun vaka adt bir hi
kAye... Asıl facia burada delil.. Olga be. 
ni terkettikten !!Onra - evet, biltün dost· 
lanm gibi o da beni terketmişti - Bir 
gQn onun çantasından çaldılttn bir am
pulQ tahlil ettirmek tstKlim. İçerisinde 
ne vardı bilb'Ot' musunuz? ... 

- Su, saf su, şimdi onun bana oyna. 
dılr melQn komediyi ve benden alır bir 
şekilde intikam atdılım anladnuı yal .. 

Fronnıcadon çeflirmı: 

Muzaffer ESEN 

- Evet.bu bir hikAyedlr.derçi adi bir Jıi.. 
kiye...Fakat kinin bir bdma neler yap
tuabilec:eiini gösteren bir vaka.()g(ln Kar 
dinal HS Muvan sokaimdaki evime.beni 

bekliyen kanma gidiyordum.Tramvaydan 
Sen • Miltl meydansnda fnmie. hemen 
hemen bot olln bulvarda ciguamı uıttf1.. 
rerek yQrilyordum. Mesuddum. Sergide 
teşhir olunan bir heykelim altın madalya 
kazanmqtı. 

Askerlik bahisleri 

lgte bu dakikada Kloti mQzesine bir 
Ciaha ulramak için Sohurar aolallmdan 
geçmek fikri aklıma geldL Sc*aia ıiter 
gırmez titredim. Kartıdaıı bina dolnı 
ilerliyen siyah saçlı, kısa eteklikli kadın 
eski metresim OJga dö Monove idi. 

- Evet, atölyeme ıeidiliniz meaut aan 
lerde onu size takdim ettillmi hatırlıyo
rum. Olgayı görilnce birkaç saniye t.e.. 
reddOt ettim. Kaçmak, kaldımm cfelil
tirmek istedim. ÇOn1dl ondan biru çir
kin bir tekilde aynhnısf un, Onunla unu
tulmaz saatler geçlımiı, onu en tatlı ke
limelerle uyutmat, en kati yeminlerle te
min etmle, amıra aOnQn birinde matma. 
zeı Ylvon Daran ne evlemnS: için tere 
ketmiıtim. Son dakikada zaafnndan 
korlanUJ, ondan aynlabUmek i~n Parl-
11 lllrl1=1. Peıplnyan'dan yaıdıimı 
bfr ınektupta mQnasebetimizi kesmiştim. 
DönQ~ Yfvonla sessiz. sadam dii
lünilmüzü yaptık"" balaylaıımm ltal· 

9F' Battarafı 5 incide I tiyat Alman ordulan kemın.iyet itiba
tanwniyle talim görmUt iki ımıf a.ırer riyle 1H4 deki Alman kunetlerine te· 

(1914 •• 1015 doğumlular) lıtiyat kabül edecekti. Eğer erlctruhaıiriye bu 
kuvwtinl tetkil edeceklerdir. 

Bu kuvvetler hazerdeki Alman ordu
eunu ancak iki misline çıbral>Ulr. Şu 
halde nrblr ~vvetleri llesaba katma
mak prtiyle Alman orduaunun 1938 
tenesi tonunda 74 fırkadan ibaret bu
lunacaiı neticeli çıkar. 

1914 de tefeıber haline konulan fN1 
ve ihtfyat Alman kuvvetlerinin mec· 
muu 88 fırta i41. Bu fırkalar o vakit 
dörder alayb idi. Bugtlnlcil Alman fır· 
kalatl DGer aJıaylrdır. O haJde 1914 de

ki Abnatl bvntlerl buıünkü hesaba 
ıöre 110 fırbya tekabtil ~Jr.ted'r. 

Bunu nsatt bir hesapla 100 fn<'ka ola
rak kabul ecSenek yann eef«ber edile· 
cek Alma11 ordusunun ı 914 4e Rferber 
haline konulan ordudan 26 fırka nok
aan olacair meydana ~ıbr. 

1940 da 111 farka ol11c11k 
Millt Alman ordusu anca.le ı 940 da 

bucllnkU meV"Cadunu Uç misline yeni 
l ı 1 fırkaya çrkarabileoektir. Demek o
luJOr ki iki eene aonm muvuzai ve ih· 

111 fırkanın eubay ~Jmmı ~ ih
tiyaçlannı tamamiyle tenıin edebilecek 
olur• 1940 nihayetinde aeferber haline 
girecek Alman ~usu 19141deki kuvvet 
manıaraııru cöaterebilecet ve bütün 
efrat tıpkı o zamanki gibi ayni terbiyeyi 
r6rmUt mükemmel aaker olacaklardır. 
Her aeno talim görmüı bir tınıf ihti· 
yata ıcçtiğine ıöre 1946 nihayetinde 
Alman erk&rubarbiyeeinin elinde 222 
fırkadan ibaret bir kunet eeferber e
dllmete hurr bir ıw.Ide "bulunacak de
mektir. 

Harp eden Almanya 1918 de 240 fır
kalık bir kuvvete malikti. Demek ki 
1946 nihayetinde dahi Alman kunetleri 

harp içeriaindeki aıamt miktara yetite· 
miyecektfr. 

Böyle: bir karann Bertin erkinmar
bıyeainin fikirlerine unun ıelmiyece
ğini dUşilnilriU. 

Biz bir defa harp halinde Alman or. 
duıu cUz'Utamlarımn buıünkü ordu .. 

nun altı miıline !değil, yalnıa Üi milline 

Lüzumlu Telelonl01' 
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Blcrl: 1357 - Rebiillevvel 16 
0 ............ 

4,42 
OtDlft••"91 

19,20 
Gül bayramı 

Yüll 8elıM otı. ~ .&.lılam l'... .._, 
2,56 12,10 16,07 19,20 21,10 2,38 

'Fall#tn: , 
latanbul leln: 24222, Beyollu için: '4644, Kadıkay için: 80020, nskOdaı: 

için: 60625. 
Yeşilköy, BakırklSy, Bebek, Tarabya, BilyQ)ıdere,Fenerbahçe, KandilU, Eren. 

klSy, Kartal, BilJ'flbda, Heybeli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu
runa yangın demek kAfldlr, 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniı " " 38. .20 
Beyuıt kulesi: 21999. Ge.lata 18.nıın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdad: 44998. Mflddelomumtlik: 22290. Emniyet mndOrlüAü: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyollu: 4'801 • tıtanbul: 2'378. 
Sular: idaresi: Berotıu: 44783. Befiktaf: 40938. Cfball: 20222. Nuruosma~ 

niye: 21708. Osldldar. KadatGy: 60773. 
Havaıaıi: htanbul: 24378. Kadık6y: 80790. Beyollu: 4'642. 

Taksi Otomobili /demek J,in 
Deyollu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. KadıklSy ciheti: 60447. 

Denizyolları 
htanbul acenlellll: 22740. KaraklSy: 42362. 
Mudanyaya: Patar, Salı. Pertembe, Cuma IOnlerl saat 8,30 da Tophane 

rıhtımından. 
Karabigaya: Salı Te Cuma ıllnlerl saat 29 da Tophane nhtımından kalkar 

Ye Tekirdal, Mürefte, Erdek, SarkGy iskelelerine alnyarak Karabigaya Tarır. 
Akdenl• postası: Yann sabah saat 10 da hareket edecek olan 'Vapur; hmlr, 

Antalya, Alanya, Alliye, Anamur, Mersin Dörtyol ve Payasa uğrıyarak 1sken. 
deruna gidecektir. Saat 17 de kalkan vapur da: Lilpseki, Gelibolu, Çanakkale, 
lmroz, Bozcaada, KOçilkkuyu,, Edremit vo Burhaniyeye uAradıktan sonra Ay. 
nhla lddecettfr. 

Karadenlı postası: Yarın saat 12 C!e hareket edecek olan vapur; ZonguJ. 
t'lak, İnebolu, Sinop, Gereze, Samsun, Fatsa, Ordu, Gireson, Tirebolu, Görele ,.e 
Trabzona ujrıyarak Rizeye gidecektir. 

M'izeler 
Ayasof~a. Roma • W.zanı, Yunan eserleri ve Cinill KIS4k, Asker! MUze ve 

urnaçJar, =t •• Sana,ı lfQs.-J, Sıhhl Mm: 
(8\ı rıa lılıitlii saat iO dan 18 p bdu aeıtbl'.Jl 
TOrk ._ t.ıla eaerlerl mlzlal: Pazartesiden bqka lıG'llln uat 10 dan 16 ya 

kadar Ye Cuma ıtlnleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topbpı Mlhed: BeJ'lfhı saat ıs den 18 )'I :tadat aeütır. 

Memleket Dııı Deniz Seferleri 
Romanya npurJan: Cumarteel gthılerl 13 'i!e KISılenceye; Salı gtJnlerf 18 de 

Pire, Be)lrut, İskenderiye. 
İtalyan vapurları: Cuma IOnleri saat 10 'da Pire, Brendizl, Venedik, Triyesıe. 

Avrupa Hath 
Sirkeci İstasyon Müdürliilil Telefon 23079 
S~mplon ekspresi berg(ln Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

1&at 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konnnsiyonel 20,30 da kalkar, 10,2~ de ıellr. 
Edirne postası: HerlJ(ln saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

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

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 do Adapazan. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara mubtelitl Pazartesi, Çarşamba 

Te Cuma gQnlerl Haleb ve 'Musula kadar sefer etmektedir. 
MlJNAKASA lLANLARI: • 
inhisarlar idaresinin likör fabrikası için 150 ton maden klSmürQ pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlık yarınki puartesl ıünll eaat 3 de idarenJn Kabataştakl 
levazım ve milhayaat şubesinde olacaktır. 
GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 

• Bir işçi s"•dııı bir kı2 yüzünden arkadaşına saldırarak kafasını parçaladı 
• Şehrimizdeki blr hastanede beş bastabakıcının morfin ltaçakcılılı yaptıJı 

teshil edildi. 

pkacap dUtUnOyorus. B~..ıe,b l 1 ••11:ıeı 
ihtiyatlanıı fulaaı yeni tctekkiil edecek --
c:Uz'Utamlaır& verilecektir. lstanbul Radyosu 

Alman ordutu bu tartlar dahilinde 16 MAYIS - 1938 PAZARTESİ 
bir taraftan tacımız ldiğer ta. 18,30 spor ve genelik bayraı, Mehmet 
raftan mUdafı.a fırkalarına malik ola- Kaplan, Edebiyat fakültesinden, 18,40 pliık 

c:ktır. 

Taarruz fırkalan, mevcut ordunun 
lr&d~sunu aynen muhafaza eden fırka
lardan ibaret olacak, eskl ihtiyatlar 
müdafaa fırkalarını doğuracaklardır. 

Alman millt orduıu te-'lamll kuvvetlerini 
uferber haline TU'edince ıu iki hal 
çaresinden birini kabul etmek zarure .. 
tlnde kalauktır: 

Ya her tllrlU mahıuru göze alarak 
tefkilitta benzerliti !kabul etmek, ya. 
but orduyu muhtelif harp kıymetini 
haiz gruplara ayırmak. 

Bu metelenln istikbalde alacalı kat'! 
ırkil hakkmda henüz büküm vermek 
zamanı gelmanittk'. Yalnız hesapta 
bir noktayı pmdiden ilbe edeblllrlz: 
Avusturya ordusunun sekiz fırıkası ~ 
rnan kanunlarma t&bi olacır.k ve sefe~ 
berlik halinde 24 f ırkalık bir kuYVtt 
verecektir • 

Bu suretle yapılan heaplara gCSte 
Alman milli orfdusu 222 .fırıkadan ~ 
lil 246 fırkadan teıekldil edecektir ld 

la dans mutlklsf, 19,15 çocuklara masal, 
Bayan Nlno, 19,55 borsa haberleri, 20 Ri· 
fal ve ark dallan tarafında~ Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 20,40 bava raporu 
20,48 Omer Rıza tarafından arapça söylev, 
21 fasıl saz heyeti, İbrahim ,.e arkadaşları 
tarafından, 21,45 orkestr!l, 22,15 Ajans hn. 
berleri, 22,30 plAlda sololar, opera •e or>e· 
ret parçaları, 22,50 son haberler ve ertesi 
günün programı, 23, son. 

bu miktar 1918 deki Alman impr:.rator
luğu ordularına da biraz Nınktir. 

Bu kısa tetkikten ne netice çıkabi
lir?. Evveli 1934 de yalnız 7 fırkad..ın 
ibaret olan bir ordu nüvesinin nazart 
hesaplarla pek mümkün gibi görünen, 
ı 946 da ıererberrlik halinde 222 frx'ka
hk muuzam bir ordu kadrosu halini 
alması ııüpheli görünüyor. Fakat haydi 
bu mucizenin vukua geldiğini kabul e
delim. Fakat bunun ancak 1946 10nun
da olacafını da unu11myahm. Yani l 934 
te Alman kuvvetlerine IÜ%Umundan faz. 
ta ktymet vcrmiJtik, 1iımdi de ayni ha
taya düpiyelim. { 
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Kana susayan 
Baştarafı 11 incide 

öldürülen, düşkün' bir kadındır. Ge
ce yansı sokakta, 0radığmı henüz bu. 
lamamış bir şekilde dolaşan bu ıkadm, 
şüphesiz ki, pek habersiz ve masum o
larak katilin bıçağı altına düşmüştür. 

Yırtıcı Cek'in bundan sonraki diğer 
kurbanlan da ayni §ekilde öldürülmüş· 
tür. ve onlar da, 'birincisi gibi, düşkün 
kadınlardır. 

Dördüncü ve beşinci cinayetten son
ra Yırtıcı Cek, canavarlığına biraz ni. 
hayet vermiştir. Herkes, bu meçhul c~

ninin, bu kadarla kana doyduğunu 

zruınediycr ve biraz nefes almağa ha
zırlanıyor. 

Fakat, bir müddet sonra altıncı bir 
esrarengiz kadın cinayeti ile bütün İn
giltere tekrar titremiye başlıyor. 

Yırtıcı canavarın kara gölgesi tek. 
rar görünmiyc başlamıştır. Fukat ken
disi gene bir türlü ele geçmiyor. 

Polis, daha sıkı bir takibatla, cana
varı aramağa başlıyor. Fakat gene bir 
netice yok. 

"YIRTICI CEK, BENiMi,, 
O sırada bir başka cinayet daha bü

tün •İngiltereyi heyecana veriyor. Ze. 
birleyerek işlenmiş bir cinayet olduğu 
i~n, bunu Yırtıcı Cek'in hesabına 

kaydetmek kimsenin aklına gelmiyor. 
öteki cinayetlere hiç bir cihetten ben
zemiyen bu cinayette öldürülen de bir 
ka'dın değil, erkektir. , 

Bu cinayetin faili de çok geçmeden 
bulunuyor. Otuz, otuz beş yaşlannda 
bir genç olan katil, isticWıbı esnasında 
itiraf ediyor: 

- Evet, eliyor, o adamı ben zehirle· 
dim .. 

Sonra ilave ediyor: 
- Yırtıcı Cek benim 1 Bundan ev

velki beş cinayeti de ben işledim .. 
Bu sözlerde hakiki bir itiraf kokusu 

görülmüyor. Çünkü, evvela, Yırtrcı 

Cek'in altı cinayet işlekliği zzaınedil

mektedir. Halbuki bu katil, beş cina
yet işlediğini ve kendisinin Yırtıcı Cek 
olduğunu söylüyor. O, olsa olsa, Yır
tıcı Cekin cinayetleri ile aklını kaçırmış, 
esasen kendisinde cinayet işlemiye mü
sait bir ruh bulunan bir zavallrdır. 

Y-pılan sıhhi muayene neticesinde 

Arnavutluk 
Baştarafı 11 incide 

gelinin çeyizlerini bizzat kral yaptı. 
Neş'e, ince minarelerle çerçevelenen 

semadan taşıyor. 
Kahkaha, şarkı sesleri çinçin ötü

yor .. 
Her tarafı güller ve leylaklarla dolu 

bir odada genç kral~e tuvaletini bitiri
yor. Ken<ı~ı işlemeli çepkenler giymiş 

memleket kızlan kraliçeyi giydiriyor • 
lar. Kraliçenin gelinlik elbisesi Paris
ten getirildi. 

Yeni kraliçenin biribiriyle eş giyin. 
miş sekiz sağdıcı var. 

Vakit geliyor .• 
Davetlilen medeni nikahın kıyılaca

ğı sarayın kütüphanesinde bekliyorlar. 
Kral islamdır, kraliçe de katolik. Bu
nun için dini nikah yapılmıyacak. Fa
kat sabahtanberi islamlar, camilerde, 
katolikler ve ortoookslar kiliselerde ye
ni gelin ve güveyiye saadet temenni e
diyorlar. 

Kütüphc.ınenin nihayetinde geniş bir 
masa var. Bu masanın arkasında Arna. 
vutluk kralının ölen annesinin tabii 
büyüklükte bir resmi asılı .. Bu 6Üretle 
kralın annesi çok sev'diği oğlunun dü -
ğününde hazır bulunuyor. Bütün sefa
ret heyetleri kütüphanededir. Arna
vutluk Hariciye Nazın Ekrem Liboho
va, sefirlerle konuşuyor. 

Manzara çok ihtişamlıdır. Parlak ü
nifo .. malı Arnavut zabitleri, siyah elbi. 
seli devlet adamları, göğüsleri nişan

kırla dolu diplomatlar, ağır tuvaletli 
kadınlar. 

Saat on birde kral büyük üniforma
sile salona girdi. Kraliçe kralın kolun
dadır. Siyah saçları üzesinde portakal 
çiçeklerinden bir taç var. Elinde bir 
zamb:ı~-ı: demeti tutuyor. Kral ile kra
liçenin arkasından kralın şahitleri, 
kont Ciyano ve Abdülhamidin oğlu A
hit geliyor. Arkada da ksaliçenin şahit. 
leri var: Kraliçenin amcası kont Aponi 
ve Macaristanın Roma sefiri Baron 
Vilani... Daha arkada Arnavutluk 
prensscsleri, dü dö Bergam, soray me. 
mm:ları ve memleket eşrafı yurüyor. 

Çok kısa süren merasim başladı . 

Miilet Meclisi ikinci Teisi Delvina t~

viçre kanunu medenisindcn alınmış o-

meçhul eller 
de, zehirleyerek adam öldüren bu ıgen
cin hakikaten bir manyak olduğu anla. 
şılıycr. Biraz sonra, Yırtıcı Cck olma
dığına hiç şüphe kalmıyor Çünkü altı 

kadın cinayetinin meçhul faili tOkrar 
sahneye çıkıyor, hem ide kendisini ha
ber vererek ... 

184 YERiNDEN YARALI 
Katil son işlediği iki cinayeti evvel

den haber vermiştir. 
Bir gün, Londradaki istihbarat mü

esseselerinden biri açık bir kart alıyor. 
Bundan Yırtıcı Cek, yakında iki cina
yet daha işliyeceğini haber vermekte 
ve herkese meydan okum<ıktadır. 

Bu haber, istihbarat müessesesi tara. 
fından bütün gazetelere veriliyor ve 
ertesi gün bütün İngiltere büyük bir 
dehşet içine düşüyor. 

Fakat, bütün tedbir ve ihtiyata rağ
men katil haber verdiği cinayetleri iş
lemiştir • 

Bir sabah, aıyni şehrin iki muhtelif 
caddesinde ayni şekilde öldÜrülmüş iki 
kadın cesedi buluyorlar. Bunlardan bi
ri tam 184 yerinden bıçak yemiştir. 

Yapılan tıbbi muayene neticesinde 
bu kadmlann bir iki saat fasıla ile öl
dürüldüğü anlaşılmıştır. 

Bu, 184 yerinden yaralanarak öldü -
rülen kadın, Yırtıcı Cek'in en genç ve 
güzel kurbanıdır. Ayni gece işlediği bu 
çifte cinayette en son olarak öldürdü 
de odur. 

Büyük bir telaşa düşen 1ngiliz polisi 
k<Jtili bulmak değil, cinayetler hakkın. 
da en ufak bir mal(ımat verebilecek o
lana 1,500 lngiliz lirası vaad ediyor .. 
F1'kat kimse bir malumat sahibi değil .. 
Cinayetler bütün esrarını muhafa7J~ e
diyor ve Y

0

ırtıc1 Cek cinayetlerinin ar
kası kesilince, halk çektiği korkuyu u
nutuyor ve adeta: 

"Yırtıcı Cek ne oldu?,, gibilerden 
meraka düşüyor! 

Fakat bu canavar nihayet kana. doy
muş bir halde, cinayet sahasından çe. 
kilmiş, bıçağı bir daha hiç bir kadma 
sapkınmamıştır. Fakat, katilin mevhum 
gölgesi bugün elli sene evvelisini hatır
layan her 1ngilizin zihnirrde bir korku 
halinde yaşamaktadır. 

mektubu 
lan Arnavutluk medeni kanununa göre 
yapılacak izdivaçta nikfilı memurluğu 

vazifesini gördü. Medeni kanunun mad
delerini ckudu. Sonra krala doğru dö
nerek mutad auali so-:-<lu. Kral tok ve 
davudi bir sesle ''evet,, dedi. 

Kraliçe heyecanını gizleycmiyen bir 
sesle ''Po,, cevabını verdi. Kral Zogo, 
deniz kadar derin gözleriyle kraliçeye 
bakarak ona: ''Jeraldin, kraliçe oldu. 
nuz.,, dedi. 

Artık defteri imza etmekten başka 

bir iş kalmamı§tı. Yumuşak bir hah 
serili ve duvarları silahlarla süslenmiş 
salonda davetliler kral ve kraliçenin Ö· 

nünde eğildiler. Dışarıda halk çılgınca 
haykırıyor, tepiniyor. Erkekler başları 

üzerinde bayrak sallıyos, toplar gürlü· 
yor, çanl?Jr çalıyor, şehrin üzerinde 
tayyareler uçuşuyor. Her tarafta kral 
niarşı çalmıyor. 

Milli Macar elbisesi giymi§ bir ço
cukcağız ellerini biribirine vuruyor, 
Bu, kraliçenin küçük kardeşi Jüldür .. 
Kırmızı fesli müslümanlar, hıristiyan 

Jcsaliçeyi oan ve ve yürekten alkışlı -
yorlar. 

Macaristan kral vekili Amiral Hor
tinin hediye11i olan ldört beyaz at eşini. 
yor. Hitlerin hediye ettiği otomobil 
mes'ut çifti Adriyatik sahiline kadar 
götürecek. Orada, DEaç körfezinin par
lak sularında dalgalar üzerine konmuş, 
iri bir koğu kuşunu andıran bir yat, 
kral ve kraliçeyi bekliyor. Bu Musotini
nin hediyesidir. 

Şenlik bitti. Köylülei dağlarına dönü
yorlar. Bu akşam gene şehrin her ta
rafında şiş kebapları yenecek. Tiranın 

başlıca meydanlarında çingeneler ke
man çalacaklar. lşte bu sıralda genç 
ve mes'ut bir erkek, zevcesini Draca 
ve denize hakim, gelin elbisesi kadar 
beyaz bir saraya götürecek. 

,.. 
~esnmoı 

Oç Silahşorlar 
111munımn11mn11n11ınmnn•ınınnnı uunmrnnunmmun nmumuımm 

.... 

Ru kuponu kesip 
saklaymız 24 

==sa• 

S N U~A[ll 

25 ince sigara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

~cıDAlMA 

TİRYAKİ 
lÇfYORUM .. 

e Her Tiryak; bunu 
söylüyor.Acaba.n~den? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on-
1 arm uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga
radır. 

e Tiryakinin harma·m 
her zaman aynı olduğu 
gibi içi mi ve nefaset; 
de hk ~eğişmez. 

Her zamcm 

AVNi HARMANl 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TIRYAKlDE 

BULABi'Li'RSİNIZ! 
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ODEON 1 

Pli.k F abrikuımn yeni artisti 

Bayan ifakat'in 
Yeni okudufa pWdar 

Nr. 270221 - Beni sana bağlayan 
Benim olsan "Yasemin,, 

Nr. 270222 - Mihnetle geçen 
Çözmek elinde değil 

Bestekar : Sadeddin kaynak 
Satıp ~ ve s;ok kıymetli eserleri havi olan bu pWdar ddden t.avsi

yeye pyandır. 

ı s ta n b u ı · .B e 1 e d i ye s i i ı a n ı a r i 
Sahası 

Fa.t.ih yangın yerinde Molla Gtıra.nl ma- 16,80 
hallesinde 220 inci adada 2,40 metre 
yüzlü arsa 
Aksaray yangın yerinde Çakırağa m&· 

hallesinde Tekke sokağında 43 Uncu L 

d&d& yüzsüz a.rsa 

2'l 

Bir metresinin 
muhammen B. 

lı50 

2 

tık te 
mina.tı 

1,89 

4,05 

RABER - l!\bam l'qltul 

Şlfklnllk ve yanmalarını 

ciderir. A~ kokuyu, tatmhp ve clillni.ıdcld puh
lığı defe-fer. Miclo vo banakJaa alı§trrma.r. fttihamz:r ve 

7 
aıhhatbüi dnzeıt1r. • 
Son derece tebif edilmtt bir tas olımlrla mtlpblb lafm.. 
lileri ve taklitleri israrta reddediniz. 

NEOKALMiN A 
GRiP - NEZLE 
BAŞ ve 

NEVRALJi 
DiŞ 

AGRILARI ARTRITiZM 

i! 

Yukarda semti, sahası bir metresinin muhammen bedelleri yazılı bulunan 
arsalar satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
levazun mUdürlUğünde görillebilir. Istekliler hi7.alarmda gösterilen ilk teminat 
nıakbuz veya mektubile beraber 30.5.938 Pazartesi günU saat 14 de Daimi En-

Oksllrenlere ve KATRAN 
göglls nezlelerine HAKKI EKREM 

ciim.ende bulunmalıdırlar, (B) (2860) Kiralık veya satılık 
hane 

oı, Doktoru 

Necati PAKŞi 
W iiiiiii PF* iti& l1i 

iJ Dr. irfan Kayra -il Röntken Mütehaaaıaı 1 
ii Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 il 

·Devlet\. O~.rniryollart ve· ·Limanlar.ı 
. :; .. ~ ·~ş)e,t·rl'e , :Umu~'··· 1daresi i ıanıarı~~_. .. 

J 

Üç katta 8 oda, sarnıç. tulumbalı kuyu, 
bnhçesl, istasyona civar, tren güıerıAhı, 
havadar ve l\fannaraya nazırdır. 

Haatalannı hergün aabah saat 

1 O dan Uf81D 19 a kadar kabul eder. 

I
Ei ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-ı 

c:onker sokakta Aslaner apartrman 
No. 8-10 

Kadırga: Talebeyurdu karımnda 49 No. Sah ve cuma aüaleri saat 14 teo 
18 • kadar paruızdır. Muhammen bedelı 6750 lira olan 1500 ton demir için dökmeci kumu 30-5 i 

1 

1938 pazartesi ı:UnU saat 15 de Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma ko. ı--------------
nıisyonu tarafından kapalı %8.rf usulile satmalmacaktır. J 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik Ye resmi gazetenin ş arıyor 
Adres: Karaköy Tiael meydanı, 

Tenaae caddesi batında No. 1/2 
::cıamısıı11•ımın 111111:11111--. 

~ 

L7-1938 T. 3645 No. lu nüshasında in ti§ar eclen talimatname dairesinde alı. 

nan ehliyet vesika ve 506 lira 25 kuruşluk muvakkat teminatlannı muhtevi 
teklif zarflarını eksiltme ı;ünü saat 14. (on dörde) karlar komisyon reisliğine 
vermeleri lwmdrr. 

r.he dokuzuncu sınıfa kadar tahsil gör. 
ınüş çalışk:ın \'e eski hıırflerl de iyi bilen 
ılnktiıio de sllralle ynznn bir Türk genci 

iş arıyor 
Usulil muzaara Uo defter tutmak ve gfin. 

do yanm Yo tam olarak çalışmak T'e deva
irdc muamele takip etmek Ozerc iş arıyo. 

G©>z Hekimi 
Dr. ŞllkrU Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 

Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 
ııpartımanı 

ış arıımııklııdır. 
Bu işe rut sartnameler Haydarpaşa da komisyon tarafından parasız olarak 

dağıtılmal•tadır. (2607) 
rrşilrlirl'l.te kı•ııseslzll'r ~urılundıı tııJce. 

çl'li Em·cr DıJ.ıııcn adresine ınüracRal.. 
rum. 

Adres: Balatta Draman cad.A~larcı so- I 

280 MARKİZ DÖ PAMPADUR 

----------------------------·---·-·-----------------------------------Yeğeni Hanride ne kabahat görmüt
tU? Görduğü şey sarih değildi. 

Fakat giz:li bir hissikablelvuku ona, 
kızının ve binaenaleyh kendi betbahtlı
ğmın bu izf.ivactan gıcldiğini ve gele -
ceğini söy:üyordu • 

Okuyucu her halde hatırlar ki Tur
nem o zam"lna kaıda.r ancak hafif 1üp
b,.lere kapılmı§ ve bu ıUpheler, babası
nı Uzmemek için elinden gelen her gey 
yapan kızmm temfnatlarr ilzerine ber
taraf edilmİ§ti. 

Şimdi i-$e, güpbeleri kat'i bir kanan 
halini almııtı ve, baba kımun saadetine 
karıı yapılan gizli ve korkunç bir ıui· 
kast hisseder gibi oluyor ve bu ta
ıayyül.ıe tııikast yolunda ilk adrm na
nriyle b:ıl;ıyordu. 

lluna rağmen, durmadan, yorulma -
dan, büyük bir inat ve israrla araıtır

mal :nna devam ediyor, fakat hep ayni 
mu v;ıffa tu yetsizlikl e kat şılagıycrdu. 

Gene:, h~r gün; nihayet bir haber al
mak Umidiyle d'Etyol konağına gidi
yor ... Ve bergUn yeni bir inkisarı ha
yalle geriye dönüyordu. 

İ§te gen", "'aya uğradığı bir gün, 
kendisine, karıı iyice çizilmi1 bir 
plan mı1cibim e hareket eden yeğeni 

Hanri, ona, ümitsizlik içinde krala. mü
raczct ettiğini, kralm kendisini büyük 
!lir hlisnUn:yc tJe karşıladığını ve ma
dam d'Etyolu ~ulması için her çareye 
baı vur4':lasmı p~ liA müdürüne emretti
ğini sôy~edi. 

Burada, tunu aa söylemek lbımdır 
ki, d'Etyol, hir trahk amcasını, gidip 
polis mildürunil {.'Ôrmeğe tahrik etmek 
istedi ve Berrycnin böyle mühim bir 
müracaLJtçmır: önünde kaç.namıyacağı
nı dü§Unaü. 

Fakat mösyö dö 'fumemin ancak tu
zar; ve suikaet g'bi gördüğü bu hidic.e
ck d'Ety~J 11decc bir &§k maceraamı 
aezıyor ve ve bu ıeziginde yaıulmaldı -
~ına f'min lıulunuyordu • 

Bunuu üzerine, bu şartlar içinde, 

kJr. ıvle onu kaçıran phsı yalnız ba -
§Ina bL?lacağmı kendi kendine söylüyor
du. 

]<mı kaçıran adamdan ve belki de biz· 
zat Jan:ian, tahayyül ettiği korkunç in· 
tiıı:amı olmak için, bütün hC)feket ser • 
bcstitine ihtiyacı olduğu bir anda, am
\:ası gibi ehemmiyetli bir ıahsiyetin yar
dımı, kendisi için bir mani teşkil edebi
lirdi. işte bundan dolayıdır ki d'Etyol, 
bu zavallı adamın derin rstırabma 

kat'iyyen acımtr:ruş ve onu merhamet
sizce, yanlış yollara sevkederek, ona 
bo§ ilmitler vermi§ti. 

Bir tek kelimeyle, zavallı babayı. kı
zınm Ilkibeti hakkında temin edebile
cek vaziyette bulunan Heloiz Puastıona 
gelince, o da muannidane bir ketumi
yet muh::ofaza ediyordu. 

Bu kadın, Noe:ıin ağzından, Janın 

kıı... tarafından kaçmldığrnı öğrendiği 

glındenberi yeni bir haber alamamıştT. 
lıüyUk bir ustalıkla, kendisine bu hu-

st. Ha bir malumat getirebilecek büttin 
şahıslrın adeta ıeferber etmişse de, 
t ı:rdan da bir netice hasıl olmamıştı. 

Holoiz, d'Etyol gibi, T4rnem gibi 
Talim bir kararsızlık ve ıstırap içindey-

di. Janın sükutundaki ve bu tagayyü -
bün uzamaı;ındaki sebepleri o da kendi 
. kendine soruyordu .. 

Fakat kendisini temin ederek şöyle 
diyordu : 

- Canım 1 A~ıklar mumlaınnı iki ta
rafından yakıyorlar. Böylelikle onu da
ha ça.buk bitirecekler. Elbet bir an ge
lecek ki, esrarengiz "başbaşa,. Jannd:ın 
bıkacaklar.. O zamanı .. 

Kadın, böylece, kerıdi kendini teselli 
ediyor ve Janın kr.thn metresi olduğu 
dügünceıinden başka bir dü§ünceye 
aaplanma:nıığa çalıştyordu. Fakat, ne 
de olsa, bütün aragtır:malarına rağmen, 
Jandan bir haber alamaması, onu ba
zrı:ı şüpheye düşürliyC"rdu. 

işte, bu muhtelif phrslar, böyle bir 

I.:ak l\"o. t M. Uuuun. •••••••••••••-
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ma ko~anuyacak ve ben sizin yüzünüz
den, dostum olan ıizin taraf mızdan 
katledilmit olacaktnn ! .• 

Keneli hataaiyle ölen bir dostu can
landıran bu sözler, zavallı Noenin ü
zerinde öyle büyük bir tesir yaptı, za
vallı kendisini öyle mahcup hissetti ki, 
gözlen ya13rdı ve mütevazi bir ıesle 

mmldc.ındı: 
- Beni affet, Krebiyon dostum! ... 
Şair; artık dostum yok, demek isti

yo:muı gibi mustarip bir ta.vırla başı

nı salladı. 
- Bu kabooatimi tamir wttnek için 

ne yapmam lbım .. Soy le ı .. 
- Dinleyin, mösyö Puasson, dün ma

ruz bulunduğum tehlikelere gene de 
marıu kalabilirim.. Bu akıam dostu
n uz Krebiyon, belki de bir hücreye ka
patılacaktır .. Belki de, beni oradan, yal
nız siz çıkarabilirsiniz.. Otele dönüp 
oradan kımıldayacak ve .. i901iyecek ira
deyi kendinizde bulabilecek misiniz?. 

Krebiyon böylece söyliyerek, tabii, 
Noeyi de beraber sürükliyerek, kmk 
tokmaklı kapıdan uzaklaşmıştı. 

Samimi bir ıekilde mütehassis olan 
N oe, taire kaqı muhabbetinin, samimi 
ve derin olduğunu gösteren bir istical

le, cevap vet1di: 

· - Derhal otele dönüyorum, Kırebi
yon, eğer bu defa beni, yerimden kı

mılda:namıı ve susuzluktan yan ölü 
bir halde bulmazsan, kılıcmı bilitered
düt göğsüme veya karnıma daldrr .• Bu
nu baketmiı olacağım. 

Noc, dostunun elini enerjik bir 
§ı:kilde ııktıktan sonra;başmı çevirme
den ve büyük karnını sallıyamk, sür'at
le çıkıp gitti. 

Yalnız kalan Noe, kınk tokmaklı ka
pının karpsmda bulunan kilçilk bir 
meyhaneyi gözüne kestirdi, içeriye gir
di, bir şişe şarap ısmarladı ve esraren
giz evi g8z<den kaçırmıyacak bir vazi
yette oraya kuruldu. 

Şair, ağır 'Dğır pra.btnı içip, kapıyı l l 

gözetlerken, Noeyi dil§ünüyor ve bir 
gün evvel, polis müdürünün nezdinde 
bulunduğu sırada, vuku bulması muh
temel hldiseyi düıUncelerindc kunnağa 
çalrşıyordu. 

Kendi kendine: ı 

- Tabü. diyordu, Nce aarbog olmuı, 
sonra dışarıya çıkmıştır. Bu kapının 

önünıde stzmı§tır. Bir taşm üzerinde 
istirahat etmek dediği budur .• Böyl«c, 
bu sarhoşluğu ~ında, bu esrarengiz 
şahısların mükalemelerini duymuştur -
Sonra, yakalanınca, kont olan zat tara
f rndan hırpalanmı§ ... Adam onun galo
nundan tutarken koparmıı ve boğmak 
istediği Noenin sarho§luktan kendini 
bilmiyecek bir halde bulun.dufunu gö
rilnce, onu olduğu yerde bırakmı§tır. 

Krebiyon böylece dlltllnilrken, ayni 
zamanlda, btiyUk bir sabırla, karııdaki 
evi gözden kaçırmamağa çalıg~u • 

Sbbahın dokuzu çaldı ve §airin bu 
meyhaneye girerek esrarengiz evi gö
zetleyell asgari iki saat otmuıtu. 

Krebiyon, artık aabn tükenmeğe bat
ladığı bir sırada, birdenbire ürperdi. 

Karııdaki kapı açıl!1UJ ve aralıktan, 
gayet güzel bir hizmetçi kız görilnmu.
tU. 

Krebiyon derhal ayağa kalktr, hesa· 
hını gördü ve dıp.nya çıktı . 

Uzaktan hizmetçiyi t&kibe koyuldu 
ve kendisini gizlemeğe biç te lüzum his

. setmedi. Onun ecza dükkinma girdiği
ni gördü .• 

Krebiyonun kalbi hızla çarptı. 
- Noenin rüyası tonuna kadar doğ

ru mu olacak?. 
Diye düşündü ve bir kötcye takla.na. 

rak bekledi •• 
Biraz sonra, hizmetçi kız, elinde kil

çük paketler ve 1i1elerle tekrar göriin
d ü ve sür'atle evin kapısına doğru yü. 
rüdü. Bu kapı kmn önliride açıldı ve 
tekrar bpandı .• 

Bunun Uz:erine Kre'biyon da, ecza 
dükkanma girtdi ve satın aldığı birkaç 
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Hazır ve ısmarlama 

Kostiim, Pardesü 

•~ADEM i i KT -1 DAR~ 

ve GEVŞEKD-DGDINIE KA~ŞD 
ve Pantolon 

iki prova ile en son moda 
kumaşlar ve rekabetsiz 
fiatlarla GALATA'DA meşhur 

HORMOBiN 
·- febletlerı tter eczanede araymız. ~ !l'aata kutusu 1255 Hormobln J 

EKSELSYOR 
Elblse mağazasında bulacaksınız 

PEŞ i N 
ve 

VERE Si YE 

Vi!vlet Demıryolları ve Limonları işlPtme . 
. 7 Umum idaresi ilô.nları 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 178550 lira 51 kuruştan ibaret bulunan Ankara - Kırşehir yol 

80+000-103+500 üncü kilometreleri arasında toprak tesviyesi, sınat irnalfit ile 
saslı tamirat işi kapalı zarf usulile eksilt meye konulmuştur. 

Muhammen bodeli 11905 lira olan 49 adet muhtelif basküller 13.6-1938 Pa. 
zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satı. 
nalınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 892,88 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Dişlerini sabah, öğle 
ve akşam her 
yemetken sonra 

Eksiltme 6-6-938 pazartesi günU saat 15 de Ankara villyeti daimt encümeni 
yapılacaktır. İstekliler teklif mektupları, ticaret odası vesikası ve 10177 lira 53 
ruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzları ve Nafia vekfiletinden 1 
takvim yılma mahsus müteahhitlik vesik alarile birliJ...-te sözU geçen günde saat 1 
kadar Encümen reisliğine vermeleri. 

Keşif ve şartnameyi hergün Nafia Müdürlüğünden görebilirler. ~(1426r '(282 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme Dairesinden, Haydarpaşa-

cfa tesellilm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2739) 
Türk Hava Kurumu RADYOLiN 
Büyük Piyangosu 

•• • 
Istanbul Belediyesi Ilanlaı·ı 

ile fırçalıyan kadındır. 

Çocuk bahçelerine lüzumu olan 50 ta ne altlı üstlü portatif karyola açık eksilt
meye konu1muştur. Bir karyolaya 18 lira 50 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartna
mesi levazım müdürlüğünden görülebilir. lstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesi· 
ka ve 67 lira 50 kurusluk ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 25-5-938 çar
şamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2686) 

Dişleri en fazla beyazlatan, 

mikroplara karşı en müessir, 

terkip itibarile en mükemmel 

2. nci keşide 17 Haziran 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

-· 
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pastillc, öksürüğe karşı 'bir şürup mu
kabilinde bir kaç kurnazca !kompliman 
sayesinde, hizmetçi kıztn, lbir müddet -
tcnberi her ıgün bu dükkana geldiğini 
ve hastanın, hizmetçi ikızın efendileri 
evinde misafir bulu~ bir kadın oldu
ğunu öğrendi.. 

Artık şüpheye mahal yoktu. Noe rü
ya görmemişti ..• 

Şimdi, basta kadının Jan olduğu me
selesi kalıyordu. 

Polis müdürünün yanından ayrılır

ken, şair, madem ki Jan §Övalye d'As
sasla scvişiyotıdu, gidip onL.-m ne diye 
rahatsız edeceğini kendi kendine söyle
mişti. 

Krcbiyon, Berryenin kcnldisine an
latıruş olduğu hikayenin doğru olduğu
na inanıyordu. 

Janr kralın kollarına atmak ihtima
linin tevlit ettiği vicdan azabından 

kurtulunca, şair, yapılacak en doğru 
hareketin, rahat rahat Panse dönmek 
olduğu kanaatine varmıştı. Es:ı.sen Nce 
gelip ona rüyasını anlatmasaydı, hemen 
o sabah öyle yapacaktı. 

Sarhoşun, mükalemelcrini duymuş 
olduğu bu esrarengiz şahrslann söyle
dikleri sözler, polis müdürünün söz
lerinıdeki samimiyeti, şaire teyit etmiş
ti. 

Fakat iki şeyden biri vardı: Ya Noe, 
anlattığı hikayeyi sarhoşluk dumanları 
içinde uydurmuştu, bu takdirde, ayy()Ş 
tarafından tanınan evdeki kadın te5a -
düftü, şayanı hayret bir tesadüf ve 
yahut ta !h~r şey doğrüy'.:lu. 

O zaman da, hastC) kadının madam 
a'Etyol olması pekala muhtemeldi .. 

Her ne olursa olsun, !bütün bu kan -
şık işlerde, şair için vazih bir §ekildc 

,t ebarüz eden bir nokta vardı ki, o da, 
Janın hakiki hir tehlikeye maruz clu-

§UYd\J ... Onu bertaraf etmek ve belki 1 1 
de öldürmek istiyen kuvvetli düşman-
ları vaxl:ir. 

Bu düşünce üzerine şair, vazifesini 
kararlaştırdı .. 

Jant bulup düşmanlarından kurtar-
mak •• 

Ve madem ki, bu kadar mühim nok
talardaı yalan söylememiş olan Berrye, 
bu muammayı şövalye d' Assas'm çöze
bileceğini söylemişti: Her ne 'bahasına 
olursa olsun şövalyeyi bulmak lizım
dı. 

Krebiyon, Noenin kendini bcklediil 
otele giderı.ken, işte bunları d~ünil

yordu. 
Daha sabahleyin Parise dönmeği !dü

şünen şair, şimdi, Janta d'Assası bul • 
madan, Janın hiç bir tehlikeye maruz 
kalmadığına emin olmadan ve nihayet 
esrarengiz evdeki hasta kadının kim 
olduğunıı öğ:.-enmeden V ersaydan ay
rılmam21ğa karar vennişti. 

Dö BERNt F AALIYETIE 

Bu hikayenin muhtelü aktörlerini 
muvakkaten terkederek, arhk daha 
fazla gölgede bırakmak imkanı olmı -
yan bir şahsa temas edeceğiz: Mösyö 
dö Turnen:lden bahsetmek istiyoruz • 

Arman dö T urnem, her gün, kendi 
konağının yanında bulunan d'Etyol 
konağına gelerek kızını görmeği adet 
edinmişti.. 

Jan kaçırıldığı zaman Hanri d'Etycl 
seyahatteydi, mösyö dö Turnem de vu

ku bulan hadiselerden tamamiyle biha
berdi. 

Madam PuO'J:;son, vakit kazanmak 
için, mösyö ldö Tumeme, d'Etyol tara
fın':lan davet edilen Janm, ona iltihak 
etmek için, alelacele kocasının yanına 
gittiğini söyledi. 

Jan ıve Hanri henüz yeni cvlenmi§ -
lcrdi .. üstelik Arman'm önünde a~ık~ 
ne hisler izhar ediyorlardı; bunun için 
baba mazereti kabul etti ve kızının 

di~ macunu 
• 

• 

Bundan başka: (15.000, 12.000, 10.000) liralık ikramiyelerle 
1 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
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------------------------------------~---------------------------mes'ut olduğunu kendi kendine söyle- J 
yip müteselli oldu ve saadetin bodgam-

11 lığını da düşündü .• 
. Fakat Janın tagayyübü uzuyordu. 

Bundan başka genç kadından ses sa
da çıkmıyordu. 

Nihayet, d'Etyol yalruz başına dön
müştü .• 

Fena halde endişeye ve heyecana 
düşen Hcloiz ne yapacağını, ne söyli
ycceğini bilmiyordu. 

Zavallr babi.'lrun endişe ve ıstırabı 

gitgide arttı, bunun üzerine Heloizle 
Hanri ona, hakikatin bir kısmını söyle
mek mecburiyetinde kaldılar. 

Bu geciken itiraf karşısında, babanın 
~stırabr, Puasscnla yeğenine acı serze
niş ve ~adamalar şeklinde tezahür 
etti. 
· Fakat iki kurnaz suç ortağı, af dile
öiler ve sırf kendisini üzmemek için, 
kızının tagayyübünü gizli tuttuklarını 
söylediler : Esasen d'Etyol, amcası en
'dişeye düşmeden evvel, zevcesini bula-
1bileceğini ümit etmişti. 

Böyle bir mazerete ne cevap verile
bilirdi?. Tabii hiç bir şeyr .. "Üstelik He
loiz1e Hanri samimi görünüyorlardı!. 

Bunun üzerine bctbaht booa, kal
binde büyük bir ıstırap ve ümitsizlik
le, sevgili lazınr bulmak için icap eden 
faaliyete geçti. 
: Fakat onun önünide, kat'iyyen kral
dan bahsedilmediği, hatta araştırmala
.rmı Parisin içinde yapmaısı tavsiye e
dildiği için, netice tabii menfi oldu ve 
dö Turnem, etrafa saçtığı avuç dolusu 
altına ve iyi münasebetlerine rağmen 
hiç bir şey yapamadı. 

Jan bir türlü. bulunamıyordu. 
Ma:uz kaldığı felaket karşısında, 

bıbanın ümitsizliği cidden büyük oldu 
ve sı?gmlık !derecesine geldi. Betbaht 
adam bir kaç gün içinde on yaş ihtiyar
htlı. 

Ruhsuz bir vücut gibi, konağının 

v1!:; oclalannda, sabahtan akşama ka-

dar dolaşıyor ve, Janını, mını, serve
tini bulmak için, ne yapabileceğini, ki
me başvuracağını, hangi tarafa ko~aca
ğır.1 düşünüyordu .• 

Bu düşünceler onu tam.amiyle samu§, 
aklından korkunç şeyler geçmeğe baı
laır.ı~tx .. Bir çok defalar bir kama dal'
bes:ylc, kendisini bu rstımptan kurtar
rnayt düşünmUştil .• 

Fakat bu intihar fikrini derhal bcr
ta-af etmişti. 

Kızının kcnıdisine muhtaç olduğunu, 
babalık vazifelerinden kaçmağa hakla 
o:madığını ve esasen, bütün ümit tama
miylc kaybolduğu zaman, çocuğunun 

tebessümlerinden mahrum kaldığı gün· 
d~n beri ,artık tahammülsüz bir hal a
lan hayatına nihayet verebileceğini, o
nun baba aşla kendisine mütemadiyen 
söylüyordu. 

Onu intihar fikrinden baışka bir dil
şünce de alıkoymuştu: Turnem, bu rs
tırabın, belki de eskiden işlediği bU
yük cürmün cezası olduğunu ve kenldi· 
si için dünyada en kıymetli şey olan 
kız:nın - annesini alçakça bir şekilde 
terkettiği kızının - şahsında cezalan • 
dırılclığınr düşünüyordu • 

Istırap ve ümitsizlik onu biraz da 
!at~ist bir hale getirdiği için, zav~llr a
dam, bu cezayı hakettiğini ve binaen .. 
aleyh kendisini öldürmek suretiyle bu 
cezadan kurtıılmağa çalışması doğru 

olmadığını, kendi kendine söylüyordu. 
Fakat ıstırap dolu, uzun saatler müd

oetince, dö Turnem, lazmın cvlenme
sindenberi geçen bütün hadiseleri, ibil
yük bir dikkatle .gözleri önünde caolan
t'myordu. En küçük vak'alar en ehem
miyetsiz bir kelime bilyü.k b ir ihti .. 
marnla tetkik ve tahlil ediliyor ve bu 

• 
evlt:nmeğe müsaade vermekle kızının 
!e15ket ve bctbahtlığını temin ettiği 
hakkındaki düşüncesi, acı nedametle 
parçalan:ın kalbinde kök s~lıyotiJu. 

Neden şüphe ediyordu?. Bunu ken
disi de pek bilmiyordu. 


